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RESUMO 
 

Pucinelli, CM. Caracterização de células e moléculas do sistema imune inato 

envolvidas na progressão e tratamento de lesão periapical e no desenvolvimento 

da doença periodontal. Ribeirão Preto, 2019. 213p. Tese [Doutorado]. Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 
O sistema imune inato representa a primeira de linha de defesa do nosso organismo. Receptores de 

Reconhecimento de Padrões (PRRs) são expressos pelas células desse sistema, como os macrófagos, 

reconhecendo os micro-organismos e apresentando os antígenos ao sistema imune adaptativo. Dentre 

os PRRs destaca-se o IFI16 (Proteína induzível por interferon gama 16), uma proteína multifuncional 

com ação anti-inflamatória. No entanto, o papel da IFI16 na Odontologia ainda é pouco conhecido. 

Assim, o primeiro o objetivo desse trabalho foi caracterizar a fonte celular da IFI16 na progressão da 

periodontite induzida experimentalmente em camundongos, a fim de verificar se as células derivadas 

da medula óssea poderiam ser a fonte da expressão da IFI16 na periodontitite. Inicialmente foi realizada 

a depleção da medula óssea de animais wild-type (WT) e de animais Ifi204-/- (ortólogo para IFI16). Em 

seguida, foi realizado o transplante de medula óssea entre animais Ifi204-/- e WT. Após 21 dias do 

transplante, a periodontite foi induzida em ambos os grupos experimentais pelo modelo de ligadura. 

Decorridos 9 dias, foi realizada citometria de fluxo da medula óssea utilizando o CD45 como um 

marcador hematopoiético para determinar o sucesso do transplante. A perda óssea alveolar foi medida 

pela análise de µCT. Os dados foram analisados pelo teste “t” usando o software GraphPad Prism 7.0a 

(a=5%). Trinta dias após o transplante, a eficiência de reconstituição encontrada foi de cerca de 80% 

com base no CD45.1/2. Camundongos com as células transplantadas do animal Ifi204-/-, não mostraram 

diferença significativa de perda óssea média em comparação com camundongos com as células 

transferidas de animal WT [0,35mm (DP=0,058mm) vs. 0,43mm (DP=0,104mm) respectivamente, 

p>0,05]. Assim, o transplante de medula óssea demonstrou que a origem das células que expressam 

IFI16 durante a progressão da periodontite não são de origem hematopoiética. O segundo objetivo 

desse estudo foi avaliar, por meio de imunohistoquímica, a participação da IFI16 e IFN-α/β na gênese 

e no desenvolvimento da lesão periapical induzida em dentes de camundongos. De um total de 45 

camundongos C57BL/6, foi realizada a indução da lesão periapical nos primeiros molares inferiores em 

40 animais divididos nos períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias. Oito animais de cada período 

experimental e 5 animais do grupo controle foram eutanasiados e os espécimes submetidos ao 

processamento histotécnico para imunomarcação para a descrição da presença/ausência e localização 

da IFI16 e IFN-α/β (análise qualitativa). Após análise dos resultados, concluiu-se que a IFI16 e os IFN-

α/β participaram da progressão da lesão periapical induzida experimentalmente em dentes de 

camundongos. Paralelamente, os macrófagos são células fagocíticas, conhecidas por apresentarem uma 

considerável heterogeneidade em termos morfológicos, funcionais e expressão de marcadores. 

Dependendo do microambiente ao qual os monócitos, suas células progenitoras, estão expostos, há a 

definição do seu fenótipo em "classicamente ativado" (M1) ou "alternativamente ativado" (M2). Os 



 

macrófagos M1 promovem um ambiente altamente microbicida e têm papel na mediação da destruição 

de patógenos e células tumorais. Já os macrófagos M2 desempenham um papel central nas respostas 

frente às infestações parasitárias, remodelação tecidual, angiogênese e doenças alérgicas. Assim, o 

terceiro objetivo desse trabalho foi a caracterização fenotípica de macrófagos M1 e M2 no 

desenvolvimento da lesão periapical induzida em dentes de camundongos. Um total de 130 

camundongos C57BL/6 foram divididos em grupos controle (dentes hígidos; n=50 animais) e 

experimental (dentes com lesão periapical experimentalmente induzida; n=80 animais). Decorridos os 

períodos de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, animais controles e experimentais foram eutanasiados e os espécimes 

submetidos ao processamento histotécnico, para a descrição das características dos tecidos apicais e 

periapicais em cortes corados com HE, sob microscopia convencional. Além dissa, sob microscopia de 

fluorescência foi realizada a morfometria para medir a área das lesões periapicais. Foi realizado, 

também, o qRT-PCR para análise de expressão gênica de Cxcl10, CxCL9, iNos2, Arg1, Ym1, Fizz1 e 

MRC1 e ensaio Luminex®, para a marcadores de macrófagos M1 e M2 (GM-CSF, IFN-g, IL-4, IL-13, IL- 

10, IL-6, IL-1β e TNF-α). Para os dados da morfometria realizou-se o teste ANOVA, seguido pelo pós-

teste de Tukey. Para os valores obtidos de qRT-PCR e Luminex®, realizou-se o teste de Kruskal-Wallis 

seguido do pós-teste de Dunn. Todos os dados foram analisados usando o software GraphPad Prism 

7.0a (a=5%). Os resultados permitiram concluir que no decorrer dos períodos, a lesão periapical 

progrediu. Além disso, com base nos resultados de expressão gênica e quantificação das citocinas, 

observou-se que a progressão da lesão periapical ocorreu de maneira dinâmica. Além disso, houve 

predomínio do fenótipo M1 nos períodos iniciais da lesão periapical, passando pela tentativa de reparo 

com o fenótipo M2 aos 14 e 21 dias e voltando ao fenótipo M1 quando a lesão está estabelecida e é 

caracterizada como crônica. Por fim, o quarto objetivo desse estudo foi avaliar a capacidade de 

diferentes materiais utilizados no tratamento endodôntico de dentes portadores de necrose pulpar e 

lesão periapical em modular o fenótipo de macrófagos M1 e M2. Em cultura de células de macrófagos 

derivados da medula óssea de animais, foi realizada a análise da expressão gênica de marcadores de 

macrófagos M1 e M2 por meio do qRT-PCR (Cxcl10, CxCL9, iNos2, Arg1 , Ym1, Fizz1 e MRC1) e 

quantificação de citocinas pelo Luminex® (GM-CSF, IFN-g, IL-4, IL-13, IL- 10, IL-6, IL-1β e TNF-α), após 

exposição aos cinco cimentos endodônticos AH PlusTM, Sealapex XpressTM, EndosequenceTM, BioRootTM, 

EndomethasoneTM e a pasta Calen®. Para os valores normais utilizou-se ANOVA, seguido pelo pós-teste 

de Tukey. Para os valores não normais, utilizou-se o teste de Kruskall-Wallis. Todos os dados foram 

analisados usando o software GraphPad Prism 7.0a (a=5%). Conclui-se que os materiais avaliados 

foram capazes de induzir a produção de citocinas pró e anti-inflamatórias, além de estimularem um 

padrão misto de macrófagos (M1/M2). 

 

Palavras-chave: Lesão periapical; Periodontite; IFI16; Macrófagos M1; Macrófagos M2; qRT-PCR; 

Imunohistoquímica; Cultura de células; Luminex®. 

 

 



 

ABSTRACT 
Pucinelli, CM. Cells and molecules characterization of the innate immune system 

involved in the progression and treatment of apical periodontitis and the 

development of periodontal disease. Ribeirão Preto, 2019. 213p. Thesis [Doctorate]. 

Ribeirão Preto Dental school, São Paulo University.  
 

The innate immune system represents the first defense line of our body. Pattern Recognition Receptors 

(PRR) are expressed by cells in this system, such as macrophages. They recognize microorganisms and 

present the antigens to the adaptive immune system. Among the PRRs, IFI16 (interferon gamma 

inducible protein 16) stands out. It is a multifunctional protein with anti-inflammatory function. However, 

the role of IFI16 in dentistry is still poorly understood. Thus, the first aim of this study was to characterize 

the cellular source of IFI16 in the progression of periodontitis experimentally induced in mice. In order 

to verify if bone marrow-derived cells were the source of IFI16 expression in the periodontitis, was 

initially performed the bone marrow depletion of animals wild-type (WT) and Ifi204-/- (ortolog to IFI16). 

Then, bone marrow transplant (BMT) was performed between Ifi204-/- and WT animals. After 21 days 

of BMT, periodontitis was induced in both groups using the ligature model. In order to determine BMT 

success, after 9 days was performed flow cytometry using cells from bone marrow. CD45 was used as 

a hematopoietic marker. Alveolar bone loss was measured by µCT analysis. Data were analyzed using 

t-test with GraphPad Prism 7.0a software (a=5%). Thirty days after BMT, based on CD45.1/2, the 

reconstitution efficiency was about 80%. Mice with transplanted cells from animal Ifi204-/- showed no 

significant difference in mean bone loss compared to mice with animal transferred cells from WT 

[0.35mm (SD=0.058mm) vs. 0.43mm (SD=0.104mm), respectively p>0.05]. Thus, BMT experiment 

demonstrated that the source of the cells expressing IFI16 during the progression of periodontitis are 

not from hematopoietic origin. The second aim of this study was to evaluate, by immunohistochemistry, 

the participation of IFI16 and IFN-α/β in the genesis and development of apical periodontitis induced in 

mice teeth. From a total of 45 mice C57BL/6, in 40 animals the apical periodontitis was induced in the 

lower first molars. They were divided in experimental periods of 2, 7, 14, 21 and 42 days. Eight animals 

from each experimental period and 5 animals from the control group were euthanized and the specimens 

submitted to histological process and submitted to immunostaining. After was performed the description 

of the presence/absence and localization of IFI16 and IFN-α/β (qualitative analysis). After the results 

analysis, it was concluded that IFI16 and IFN-α/β participated in the progression of apical periodontitis 

experimentally induced mice teeth. At the same time, macrophages are phagocytic cells, known to have 

considerable morphological, functional and marker expression heterogeneity. Depending on the 

microenvironment to which the monocytes, their progenitor cells, are exposed, their phenotype is 

defined as "classically activated" (M1) or "alternatively activated" (M2). M1 macrophages promote a 

highly microbicidal environment and play a role in mediating the destruction of pathogens and tumor 

cells. M2 macrophages play a central role in responses to parasitic infestations, tissue remodeling, 

angiogenesis and allergic diseases.Thus, the third aim of this work was the phenotypic characterization 

of M1 and M2 macrophages in the development of apical periodontitis induced in mice teeth. A total of 



 

130 mice C57BL/6 were separated into control (healthy teeth; n=50 animals) and experimental (teeth 

with experimentally induced apical periodontitis; n=80 animals) groups. After the periods of 2, 7, 14, 

21 and 42 days, control and experimental animals were euthanized and the specimens submitted to 

histotechnical process in order to describe the apical and periapical tissue characteristics in HE stained 

sections under conventional microscopy. Besides that, under fluorescence microscopy, morphometry 

was performed to measure the area of the apical periodontitis. Also, were performed qRT-PCR for 

Cxcl10, CxCL9, iNos2, Arg1, Ym1, Fizz1 and MRC1 gene expression analysis and Luminex® assay for M1 

and M2 macrophage markers (GM-CSF, IFN-g, IL-4, IL-13, IL-10, IL-6, IL-1β and TNF-α). For 

morphometry data, the ANOVA test was performed, followed by Tukey post-test. For the values obtained 

for qRT-PCR and Luminex®, the Kruskal-Wallis test was performed followed by the Dunn post-test. All 

data were analyzed using GraphPad Prism 7.0a software (a=5%). The results allowed to conclude that 

during the experimental periods, the apical periodontitis progressed. In addition, based on the results 

of gene expression and cytokine quantification, it was observed that the progression of the apical 

periodontitis occurred dynamically. Besides that, there was a predominance of the M1 phenotype in the 

early periods of the apical periodontitis, attempting to repair the M2 phenotype at 14 and 21 days and 

returning to the M1 phenotype when the lesion is established and characterized as chronic process. 

Finally, the fourth aim of this study was to evaluate the ability of different materials used during 

endodontic treatment of teeth with pulp necrosis and apical periodontitis in modulate the M1 and M2 

macrophage phenotype. In bone marrow-derived macrophage cell culture, gene expression analysis of 

markers to M1 and M2 macrophages was performed by qRT-PCR (Cxcl10, CxCL9, iNos2, Arg1, Ym1, 

Fizz1 and MRC1) and cytokine quantification by Luminex® (GM-CSF, IFN-g, IL-4, IL-13, IL-10, IL-6, IL-

1β and TNF-α) after exposure to the five endodontic sealers AH PlusTM Sealapex XpressTM, 

EndosequenceTM, BioRootTM, EndomethasoneTM; and the Calen® paste. For normal values, ANOVA test 

was used, followed by Tukey post-test. For non-normal values, the Kruskall-Wallis test was used. All 

data were analyzed using GraphPad Prism 7.0a software (a=5%). It was concluded that the evaluated 

materials were able to induce the expression of pro and anti-inflammatory cytokines, besides stimulating 

a mixed macrophage pattern (M1/M2). 

 

Keywords: Apical periodontitis; Periodontitis; IFI16; M1 macrophages; M2 macrophages; qRT-PCR; 

Immunohistochemistry; Cell culture; Luminex®. 
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INTRODUÇÃO 

O sistema imune é essencial para a sobrevivência dos seres humanos, 

pois é responsável pela defesa contra patógenos, pela manutenção da homeostase do 

organismo e pela detecção de fatores endógenos, como células cancerosas. O sistema 

imune pode ser dividido em sistema inato e sistema adaptativo (Medzhitov, 2007).  

O sistema imune inato representa a primeira de linha de defesa do nosso 

organismo, o qual detecta estímulos nocivos como micro-organismos patogênicos ou 

sinais do estresse celular. Ele é tão sofisticado que, em condições normais, é capaz de 

distinguir e não responder a eventos “não nocivos”, tais como antígenos alimentares 

ou da flora intestinal comensal (Schroder e Tschopp, 2010).  

Após o rompimento das barreiras de proteção como a pele e o epitélio, 

células imunes que circulam nos vasos sanguíneos e estão também presentes nos 

tecidos, detectam rapidamente os antígenos (Mangan et al., 2018). Os Receptores de 

Reconhecimento de Padrões (PRRs), expressos pelas células desse sistema, 

reconhecem os micro-organismos por meio dos Padrões Moleculares Associados a 

Patógenos (PAMPs) (Abderrazak et al., 2015) e apresentam os antígenos ao sistema 

imune adaptativo (Alexandre et al., 2014; Fullard e O'Reilly, 2015). Os PRRs são 

proteínas expressas por células do sistema imune inato como os macrófagos, 

monócitos, células dendríticas, neutrófilos e células epiteliais, mas também por células 

do sistema imune adaptativo (Schroder e Tschopp, 2010). 

Ao se depararem com os agentes patogênicos, os macrófagos teciduais 

iniciam um processo inflamatório via liberação de citocinas e quimiocinas, resultando 

no recrutamento e ativação de outras células, como os neutrófilos e os monócitos. Os 

macrófagos tentam impedir a invasão desses agentes via fagocitose, secreção de 
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enzimas líticas e ativação do sistema complemento. Durante este processo, as células 

dendríticas também apresentam participação englobando o antígeno, o que resulta na 

migração para os linfonodos, onde interagem com células da resposta imune 

adaptativa (Iwasaki e Medzhitov, 2010; Linehan e Fitzgerald, 2015). 

A resposta imune adaptativa é antígeno específica e tem seu início alguns 

dias após a agressão (Cooper e Alder, 2006). Células T e B interagem com células 

apresentadoras de antígenos (APC), tornando-se ativas. Assim, essas células 

proliferam e migram para o local da inflamação. As células B produzem anticorpos 

específicos para agentes patogênicos extracelulares. Por outro lado, a população de 

células T, que incluem CD8+ (células T citotóxicas que lisam células infectadas) e 

células CD4+ (células T helper) secretam uma variedade de citocinas e ativam outros 

componentes da resposta imune. No entanto, ao contrário do que ocorre no sistema 

inato, após um antígeno ser identificado pelo sistema imune adaptativo, são geradas 

uma potente resposta e duradoura memória. Futuras exposições a esses patógenos 

levam a respostas imediatas do sistema imune adaptativo (Linehan e Fitzgerald, 2015). 

 

Inflamassomas 

O termo inflamassoma foi utilizado pela primeira vez por Tschopp e 

colaboradores em 2002 para descrever um complexo multiproteico, de alto peso 

molecular, presente, na maioria das vezes, no citoplasma de células imunes 

estimuladas por antígenos (Martinon et al., 2002; Dang e Cyster, 2018).  

Dos PRRs conhecidos até hoje, destacam-se: o Domínio de 

Oligomerização de Ligação de Nucleotídeos (NOD); a Família de Proteínas Repetidas 

Ricas em Leucina (NLR) - NLRP1, NLRP3, NLRP6, NLRC3, NLRC4; as Proteínas Ausentes 
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em Melanoma 2 (AIM2); a Pirina; Retinoic Acid-Inducible gene I (RIG-I) e NIN-Like 

Protein 6 (NLP6); e Proteína induzível por interferon gama 16 (IFI16) que são capazes 

de estruturar os inflamassomas (Strowig et al., 2012; Dell'Oste et al., 2015; Guo et al., 

2015; Broz e Dixit, 2016; Rathinam e Fitzgerald, 2016). 

Os inflamassomas funcionam como sensores que se ligam diretamente a 

ligantes bacterianos ou através de mecanismos indiretos. Ao se ligarem aos patógenos, 

eles recrutam e ativam proteínas efetoras conhecidas como caspases, com a ajuda da 

proteína adaptadora Apoptosis-Speck-like (ASC). Nos inflamassomas existem áreas de 

domínio, as quais são responsáveis por suas ligações e ativações. De maneira geral, 

os inflamassomas apresentam um domínio Pirina (PYD), o qual interage com proteína 

adaptadora Apoptosis-Speck-like (ASC) através de interações PYD-PYD, permitindo 

que o domínio ASC CARD (Domínio de Recrutamento e Ativação da Caspase) recrute 

a procaspase-1 para o complexo. Após a auto-ativação, a caspase-1 cliva as citocinas 

pró-IL-1β e IL-18 em suas formas biologicamente ativas (Schroder e Tschopp, 2010; 

Broz e Dixit, 2016; Moossavi et al., 2018). Além disso, a caspase-1 cliva a Gasdermina 

D (GSDMD) e seu fragmento amino-terminal estimula a formação de poros de 1–2nm 

na membrana celular, induzindo assim a piroptose, um tipo lítico de morte programada 

de células pró-inflamatórias (Fink e Cookson, 2005; He et al., 2015a). Esse processo 

induz efluxo de potássio, influxo de água, edema celular e lise osmótica (Fink e 

Cookson, 2006; Bergsbaken et al., 2009), permitindo a liberação de IL-1β e IL-18 ativas 

da célula para o espaço extracelular induzindo a inflamação e reparo tecidual (Broz e 

Dixit, 2016).  

Para que o inflamassoma se torne ativo e funcional, devem ocorrer 

necessariamente dois processos: o “priming” e o sinal “gatilho”. O “priming” é um sinal 
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induzido por estímulo inflamatório que leva à ativação de fatores de transcrição 

inflamatórios e em seguida, induz a expressão de componentes inflamassomas e 

moléculas efetoras, como PRRs, pró-caspase-1, pró-caspase-11, ASC e pro-IL-1β. Já o 

“gatilho” se dá pela ativação de PRRs e então estruturação do inflamassoma, 

resultando na piroptose mediada pela GSDMD e liberação de IL-1β e pro-IL-18 

(Bauernfeind et al., 2009; Broz e Dixit, 2016; Lupfer et al., 2018). Esses dois processos 

têm como objetivo evitar sua ativação acidental e descontrolada, o que poderia 

desencadear consequências indesejáveis para o hospedeiro (Bauernfeind et al., 2009).  

Diversos estudos têm descrito os inflamassomas como alvo terapêutico 

de doenças sistêmicas como por exemplo o câncer (Lee et al., 2019; Xu et al., 2019), 

doenças autoimunes (Shin et al., 2019), Parkinson (Sun et al., 2019), doença renal 

(Komada e Muruve, 2019), artrite idiopática (Sur et al., 2019), arterosclerose 

(Parsamanesh et al., 2019), dentre outras.  

Como já destacado, a AIM2 é uma das proteínas capazes de estruturar 

um inflamassoma. Ele é capaz de reconhecer DNA no citoplasma celular através de 

uma interação direta e então, iniciar a ativação e estruturação do inflamassoma 

(Brewer et al., 2019). A AIM2 é formada pelos domínios pirina e HIN (PYHIN), se liga 

ao DNA fita dupla (ou do inglês double-stranded - ds DNA) de vírus e bactérias 

(Rathinam et al., 2010; Wang et al., 2018a).  

O aumento da expressão de AIM2 tem sido relatado na literatura 

científica em várias infecções virais e bacterianas. Nesse sentido, um estudo de revisão 

da literatura destaca o importante papel desta proteína na imunidade inata (Man et 

al., 2016). Diferentes estudos tem demonstrado a ocorrência da piroptose e a ativação 

de inflamassomas via AIM2 após o estímulo de diferentes micro-organismos como 
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Francisella tularensis e Lysteria monocytogenes (Fernandes-Alnemri et al., 2010; 

Rathinam et al., 2010; Jones et al., 2010; Warren et al., 2010; Lugrin et al., 2018), 

Streptococcus pneumoniae (Fang et al., 2011), Mycobacterium tuberculosis 

(Wassermann et al., 2015) e Porphyromonas gingivalis, uma das principais 

responsáveis pela periodontite crônica (Park et al., 2014).  

O gene IFI16 codifica, em humanos, a proteína IFI16 que apresenta 

como principais funções atividade antiproliferativa, pró-inflamatória e pró-apoptótica 

(Biolatti et al., 2018). A IFI16 pertence a uma família denominada PYHIN, uma vez 

que essa proteína apresenta um domínio PYRIN no seu terminal-N além do domínio 

HIN com aproximadamente 200 aminoácidos no seu terminal-C (Schattgen e 

Fitzgerald, 2011). Esse domínio PYRIN permite a interação proteína-proteína e o 

domínio HIN possibilita a ligação das proteínas da família PYRIN às fitas únicas ou 

duplas de DNA (Albrecht et al., 2005). A expressão do mRNA e da proteína IFI16 foi 

previamente detectada em diferentes tipos celulares incluindo fibroblastos e células 

epiteliais (Johnstone et al., 1998; Gariglio et al., 2002; Xin et al., 2003; 2004).  

Nos mamíferos, em condições normais, o DNA fica restrito pelas 

membranas nucleares ou mitocondriais. No entanto, se o DNA for detectado fora 

dessas áreas, ou seja no citoplasma, é indício de que houve dano celular ou infecção 

(Brewer et al., 2019). Os níveis de IFI16 em células normais humanas e em certos 

tipos celulares de câncer são detectáveis tanto no citoplasma quanto no núcleo celular. 

Assim, embora na maioria das células sua expressão seja predominantemente no 

núcleo, a IFI16 é capaz de detectar DNA de patógenos em ambas as regiões celulares 

(Unterholzner et al., 2010; Kerur et al., 2011; Ansari et al., 2013). 
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Sabe-se que a IFI16 é capaz de estruturar o inflamassoma (Dell'Oste et 

al., 2015), como já destacado, promovendo assim a ativação de citocinas inflamatórias 

como a IL-1β e a IL-18 e induzindo a piroptose (Schattgen e Fitzgerald, 2011). No 

entanto, diferentemente das outras proteínas que formam seus inflamassomas no 

citoplasma celular, a IFI16 liga-se ao ds-DNA viral, como Herpesvírus e Lentivírus 

(Kerur et al., 2011; Dell'Oste et al., 2015; Dutta et al., 2015), e induz o inflamassoma 

no DNA celular. No citoplasma, a IFI16 desempenha outras funções, sendo uma das 

principais a sua capacidade em interagir com o AIM2, impedindo assim sua ligação 

com o ASC e dsDNA e inibindo a estruturação do inflamassoma AIM2 (Wang et al., 

2018), desempenhando, portanto, um papel anti-inflamatório (Veeranki et al., 2011).  

Seus efeitos anti-inflamatórios (Biolatti et al., 2018), sugerem que defeitos na sua 

expressão ou função proteica podem atenuar a resposta anti-inflamatória e assim 

aumentar a resposta pró-inflamatória. Nesse sentido, estudos têm sugerido um 

importante papel dessa proteína em doenças associadas à inflamação como lupus 

eritematoso, doença do intestino inflamado, psoríase, Doença de Still, infecção pelo 

vírus Epstein-Barr e Hepatite B aguda (Kimkong et al., 2009; Vanhove et al., 2015; 

Caneparo et al., 2013, 2016; Cao et al., 2016; Pisano et al., 2017; Chen et al., 2018; 

Jia et al., 2019). Além disso, Jønsson et al. (2017) demonstraram a importância da 

IFI16 na detecção e sinalização dos macrófagos para a promoção da resposta antiviral. 

Adicionalmente, estudos recentes têm demonstrado níveis elevados da proteína IFI16 

em pacientes portadores da Síndrome de Sjogren, destacando a participação dessa 

proteína no processo inflamatório presente nessa patologia (Alunno et al., 2015; Baer 

et al., 2016).  
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Embora estudo prévio (Marchesan et al., 2017) ter ilustrado a presença 

de IFI16 em diversas células envolvidas na doença periodontal, mais estudos são 

necessários para entender a fonte celular dessa proteína durante a doença periodontal 

e, assim, ter mais subsídios para compreender o papel da IFI16 nessa doença. Além 

disso, até o momento não se conhece a participação da IFI16 no desenvolvimento da 

lesão periapical, justificando a necessidade de novos estudos nessa área, 

especialmente porque ambas são doenças que envolvem processos infecciosos e 

inflamatórios, nas quais a persistência do fator etiológico microbiano determina uma 

mudança de um papel protetor do sistema imunológico para efeitos prejudiciais no 

próprio hospedeiro (Silva et al., 2007). 

 

Macrófagos 

Os macrófagos fazem parte do denominado Sistema Mononuclear 

Fagocitário, composto por monócitos, macrófagos, células dendríticas (DCs) e seus 

progenitores (Arango e Descoteaux, 2014). Os macrófagos estão entre as células 

fagocíticas mais potentes, sendo essa a sua principal função. O processo de fagocitose 

tem seu início pela ligação do antígeno aos receptores fagocíticos, ativando várias vias 

intracelulares de sinalização. Isso leva à reorganização do citoesqueleto de actina, 

envolvendo o antígeno em um vacúolo conhecido como fagossomo. O fagossomo 

acidifica-se e funde-se ao lisossomo, levando à degradação do antígeno internalizado 

(Kinchen e Ravichandran, 2008). O processo de fagocitose envolve também a 

formação de espécies reativas de oxigênio geradas pela NADPH oxidase sobre 

membranas fagosomais e enzimas proteolíticas, como a lisozima (Underhill e Ozinsky, 

2002; Linehan e Fitzgerald, 2015). 
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Além da eliminação do agente patogênico, a fagocitose é importante para 

a manutenção da homeostase tecidual, pois desempenha um papel essencial na 

eliminação de células apoptóticas (Abdolmaleki et al., 2019). Diariamente, mais de 109 

células mortas são eficazmente eliminadas do corpo humano (Elliott e Ravichandran, 

2010; Ravichandran, 2011). Ressalta-se que essas células apoptóticas, quando não 

eliminadas, podem se tornar necróticas e induzirem inflamação. Além disso, defeitos 

na eliminação dessas células podem resultar em doenças auto-imunes (Kawane et al., 

2006; Abdolmaleki et al., 2018). Da mesma forma, para a ocorrência do processo de 

reparo, as células apoptóticas e os detritos devem ser eliminados pelos macrófagos 

(Arango e Descoteaux, 2014; Linehan e Fitzgerald, 2015; Abdolmaleki et al., 2019). 

A maioria dos macrófagos é derivada dos monócitos, os quais por sua 

vez são derivados de células precursoras da medula óssea, formadas a partir de 

células-tronco da linhagem granulocítica-monocitária. Essas últimas, quando expostas 

à citocinas, como o fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-

CSF) e a interleucina-3 (IL-3), se diferenciam em monócitos. Os monócitos são 

recrutados e se diferenciam em macrófagos tanto durante a homeostase como durante 

a inflamação (van Furth e Cohn, 1968). Este processo de diferenciação envolve muitas 

alterações morfológicas celulares, como o aumento do tamanho celular (de 5 a 10 

vezes) e aumento em número e em complexidade de suas organelas, além de 

aumentar também sua capacidade fagocítica (Geissmann et al., 2010; Arango e 

Descoteaux, 2014; Linehan e Fitzgerald, 2015). 

Os macrófagos são conhecidos por apresentarem uma considerável 

heterogeneidade em termos de morfologia, função e expressão de marcadores. Essa 

heterogeneidade é resultado da especialização dos monócitos circulantes, a qual é 
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dependente do microambiente ao qual estão expostos durante sua diferenciação 

(Takahashi et al., 1996; Ito et al., 2014).  

O ambiente pró-inflamatório leva ao influxo de neutrófilos e monócitos 

que se diferenciam em macrófagos e unem-se às populações de macrófagos residentes 

teciduais, conduzindo ao reparo tecidual (Minutti et al., 2017). Dependendo desses 

estímulos, da quantidade de citocinas produzidas e a duração da exposição, os 

macrófagos podem ser polarizados em dois principais grupos, macrófagos 

“classicamente ativados” ou M1 e macrófagos “alternativamente ativados” ou M2 

(Vanden et al., 2005; Atri et al., 2018).  

Essa polarização leva à expressão de genes que alteram seletivamente 

as funções dos macrófagos na modulação da inflamação, infecção, até na formação 

de tumor (Mosser e Edwards, 2008; Cassetta et al., 2011; Labonte et al., 2014; Liu et 

al., 2018). Macrófagos classicamente ativados, ou macrófagos M1, constituem a 

primeira linha de defesa contra patógenos intracelulares, como bactérias (Guha e 

Mackman, 2001; Fleetwood et al., 2007; Billiau e Matthys, 2009; Chávez-Galán et al., 

2015; Atri et al., 2018; Shapouri-Moghaddam et al., 2018). Eles produzem citocinas 

pró-inflamatórias, fazem a mediação da resistência a patógenos e apresentam 

propriedade antimicrobiana, além de contribuírem para a destruição do tecido do 

hospedeiro. Além disso, estes apresentam uma alta capacidade fagocítica. A ativação 

clássica dos macrófagos M1 ocorre quando a célula recebe estímulos tais como: (1) 

Interferon gama (IFN-γ), secretado principalmente por outros tipos de células (células 

Th1, células T citotóxicas e células NK); (2) Lipopolissacarídeos bacterianos (LPS); e 

(3) Fator Estimulador de Colônia de Granulócitos e Macrófagos (GM-CSF).  
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Após infecção bacteriana, macrófagos do fenótipo M1 são capazes de 

iniciarem uma importante função citotóxica contra células infectadas (Mege et al., 

2011; Weiss e Schaible, 2015; Patel et al., 2017), especialmente por secretarem altos 

níveis de espécies reativas de oxigênio (ROS) e espécies reativas de nitrogênio (RNS), 

produzem e secretam óxido nítrico síntase induzível (iNOS) e promovem o metabolismo 

da arginina em óxido nítrico e citrulina (Arango e Descoteaux, 2014; Chávez-Galán et 

al., 2015; Atri et al., 2018). 

Os macrófagos M1 apresentam, ainda, elevada capacidade de 

secretarem citocinas como a IL-1β, IL-6, IL-12, IL-18 e IL-23, TNF-a e IFN tipo I (IFN-

a e IFN-β). Fenotipicamente, expressam altos níveis do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC classe II), além dos marcadores CD68, CD80 e CD86. São 

ainda capazes de secretar quimiocinas como a CXCL9 e CXCL10. Como resultado, os 

macrófagos M1 induzem a ativação da resposta Th1, promovem um ambiente 

altamente microbicida (Arango e Descoteaux, 2014; Chávez-Galán et al., 2015; Atri et 

al., 2018).  

Por outro lado, os macrófagos ativados por uma via alternativa àquela  

clássica são referidos como macrófagos M2. Eles são células importantes no processo 

de reparo tecidual (Minutti et al., 2017). Os macrófagos M2 são ativados por citocinas 

Th2, como IL‐4 e IL‐13, que são altamente produzidas nas doenças alérgica e na 

infecção por parasitas (Atri et al., 2018). Os macrófagos M2 secretam IL-10 em altas 

concentrações e IL-12 em baixas quantidades e desempenham um papel central na 

remodelação tecidual e angiogênese (Martinez et al., 2008; Jenkins et al., 2013; 

Chávez-Galán et al., 2015; Atri et al., 2018). No entanto, recentemente foram descritas 

outras subdivisões: M2a, estimulada por citocinas Th2, como a IL-4; M2b, estimulado 
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por complexo imune e LPS; M2c, estimulado pela IL-10, glicocorticoides ou fator de 

crescimento transformador beta (TGF-β1); M2d, estimulado por ligantes do tipo Toll-

like; e M2f, estimulados por células apoptóticas (Witherel et al., 2019).  

Existem ainda macrófagos associados a tumores, os TAMs (do inglês 

Tumor-associated macrophage), principais leucócitos infiltrantes do microambiente 

tumoral (Belgiovine et al., 2016), os quais apresentam em sua maioria o fenótipo de 

macrófagos M2 (Biswas et al., 2006). O câncer pode modificar o fenótipo desses 

macrófagos. No estágio inicial da doença, os TAMs apresentam funções de 

imunoatividade, porém, em estágios mais avançados, com o microambiente 

apresentando maiores quantidades de fatores de crescimento e mediadores anti-

inflamatórios como IL-4, IL-10 e TGF-β, induzem a polarização dos macrófagos, 

adquirindo assim um fenótipo M2 com funções promotoras de tumor (Qian e Pollard, 

2010; Squadrito e De Palma, 2011; Ruffell et al., 2012; Chittezhath et al., 2014; 

Belgiovine et al., 2016; Shapouri ‐ Moghaddam et al., 2018). 

Geneticamente, os macrófagos M1 e M2 realizam o metabolismo da L-

arginina de formas distintas. Macrófagos M1 metabolizam a arginina via óxido nítrico 

sintase (NOS) em óxido nítrico (NO) e citrulina. Por outro lado, os macrófagos M2 

metabolizam a arginina em ornitina e uréia, promovendo a regulação da proliferação 

celular e reparo tecidual com a produção de colágeno (Mills, 2012). Portanto, a 

expressão dos genes iNOS e Arg1 pode ser utilizada para a quantificação das 

populações dos subtipos de macrófagos, M1 e M2. 

O reparo tecidual, ocorre em três estágios principais: coagulação e 

inflamação; resolução da inflamação; e vascularização e reparo tecidual (Kim e Nair, 

2019). Durante esse processo, os macrófagos desempenham um papel de destaque, 
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não apenas pela sua capacidade em eliminar os patógenos, mas também pela sua 

participação na resolução da inflamação após a eliminação dos patógenos e no início 

e manutenção da remodelação e reparo tecidual (Minutti et al., 2017). Os macrófagos 

do subtipo M1 são responsáveis pelo início resposta inflamatória (Dall'Asta et al., 2012; 

Mantovani et al., 2013; Das et al., 2015). No entanto, no decorrer do processo 

inflamatório e início do reparo tecidual, esses macrófagos sofrem alterações dinâmicas 

(Mantovani et al., 2013; Das et al., 2015), levando a uma maior expressão de 

macrófagos do fenótipo M2, os quais são um elemento essencial na resolução do 

processo inflamatório. A fagocitose de detritos, células mortas e neutrófilos apoptóticos 

são funções fundamentais dos macrófagos M2 nesse processo. Durante a resolução, 

os macrófagos M2 são uma importante fonte de mediadores lipídicos e produzem 

citocinas anti-inflamatórias, IL-10 e TGF-β, envolvidas no reparo tecidual (Hinz et al., 

2012; Mantovani et al., 2013; Ginhoux e Jung, 2014; Das et al., 2015). 

Apesar dos macrófagos M1 estarem associados à proteção durante 

processos agudos de doenças infecciosas, uma excessiva ou prolongada polarização 

de M1 pode ser danosa para o hospedeiro, como demonstrado nas infecções agudas 

por Escherichia coli ou Streptococcus sp. A persistência de patógenos bacterianos nos 

tecidos e a evolução crônica das doenças infecciosas pode levar à polarização de 

macrófagos M2 (Benoit et al., 2008). 

Assim, cada vez mais tem-se notado que a ativação de macrófagos 

representa um espectro de fenótipos extremamente dependente do microambiente 

tecidual e da linhagem celular envolvidos no processo (Guilliams et al., 2018). Por 

exemplo, estudos demonstram que os monócitos humanos são polarizados para o 
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fenótipo M1 e, em seguida, mudam para macrófagos de reparo do tipo M2 em 

mudanças nas condições microambientais (Italiani et al., 2014; Rackov et al., 2016).  

Pelo exposto, tendo sido demonstrado a importante participação dos 

macrófagos tanto na proteção do hospedeiro quanto na patogênese de uma ampla 

variedade de doenças autoimunes e inflamatórias. O conhecimento do papel da 

polarização dos macrófagos na fisiologia e na patologia vem aumentando na última 

década, principalmente pelo avanço na tecnologia capaz de detectar com maior 

precisão os diferentes fenótipos de macrófagos. No entanto, o papel desses 

macrófagos na fisiologia e em diversas patologias ainda não está completamente 

elucidado (Shapouri-Moghaddam et al., 2018).  

As doenças autoimunes são frequentemente associadas a processos 

inflamatórios, especialmente relacionadas ao macrófago M1, como o lúpus 

eritematoso, caracterizada por uma inflamação crônica e níveis elevados de IFN-γ e 

IRF-5 (Feng et al., 2010), além da esclerose múltipla (Imamura et al., 1993), a artrite 

reumatóide (Mulherin et al., 1996; Gordon et al., 2012) e o diabetes mellitus (Du et 

al., 1999; Kim et al., 2010; Chávez-Galán et al., 2015). 

A obesidade também tem sido descrita na literatura como indutora de 

moléculas TNF-a e NOS2 relacionadas à diferenciação dos macrófagos M1 (Weisberg 

et al., 2003; Lumeng et al., 2007). Além disso, esses macrófagos e sua atividade pró-

inflamatória, são necessários para controlar processos infecciosos, principalmente 

patógenos intracelulares, tal como o Mycobacterium tuberculosis, agente responsável 

pela tuberculose (Chávez-Galán et al., 2015).  

A asma alérgica é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, 

caracterizada por uma maior reatividade a alérgenos e pela resposta imune Th2 
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(Lambrecht e Hammad, 2013). Apesar de estar relacionada com os macrófagos M2, 

ainda não é possível descrever exatamente como esse envolvimento se desenvolve, o 

mesmo ocorrendo com a infecção parasitária. Sabe-se que esta desencadeia uma 

resposta Th2 (Barner et al., 1998), porém o mecanismo exato pelo qual o macrófago 

M2 atua ainda não foi completamente elucidado. O mecanismo que tem sido proposto 

é que os macrófagos M2, atuando na liberação da Arginase 1, prejudicariam a 

viabilidade e a mobilidade desses parasitas, atuando também em sua eliminação 

quando adultos (Anthony et al., 2006).  

Embora existam trabalhos demonstrando a diferenciação e o mecanismo 

de ação dos macrófagos M1 e M2 em diversas doenças, na Odontologia, e 

particularmente na Endodontia, esse conhecimento é limitado (Weber et al., 2018; 

França et al., 2019), justificando a necessidade de estudos adicionais, para favorecer 

o entendimento da ação e da função dos macrófagos polarizados, especificamente na 

gênese e no desenvolvimento das lesões periapicais. Além disso, há a necessidade em 

estudar a capacidade de diferentes materiais utilizados no tratamento endodôntico em 

modular o fenótipo de macrófagos M1 e M2 e assim entender em maior profundidade 

os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na gênese, desenvolvimento e 

tratamento das patologias pulpares e periapicais.   
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CARACTERIZAÇÃO CELULAR NA EXPRESSÃO DA IFI16 DURANTE A 

PERIODONTITE INDUZIDA EM CAMUNDONGOS 
 

INTRODUÇÃO 

Na Odontologia ainda são poucos os estudos avaliadondo o papel dos 

inflamassomas (Jiang et al., 2015; Wang et al., 2016; Lv et al., 2019; Yaghooti et al., 

2019). Há alguns publicados especialmente na doença periodontal (Okano et al., 2018; 

Bi et al., 2019; de Andrade et al., 2019). Estudos demonstraram que biópsias de 

periodontites crônicas apresentaram altos níveis de inflamassomas quando 

comparadas a tecidos gengivais saudáveis (Yamaguchi et al., 2017; Shibata, 2018).  

Yamaguchi e colaboradores (2017) demonstraram que a doença 

periodontal induzida por Porphyromonas gingivalis ativou células do sistema imune 

inato via inflamassoma NLRP3, aumentando da perda óssea alveolar, expressão de 

pró-IL-1β, pró-IL-18 e RANKL; produção de IL-1β, IL-18 e IL-6; atividade da caspase-

1 em macrófagos em animais wild-type, sem afetar animais deficientes para NLRP3. 

Além disso, os autores sugeriram que os inflamassomas são essenciais 

para o estabelecimento da doença periodontal induzida por P. gingivalis por meio da 

manutenção do processo inflamatório. Posteriormente, Shibata (2018) em uma revisão 

da literatura em torno do papel dos inflamassomas na doença periodontal, destacou 

como estratégia terapêutica para a doença periodontal, a modulação da ativação dos 

inflamassomas pela P. gingivalis. Em outra revisão da literatura, Lv et al. (2019) 

concluíram que o inflamassoma NLRP3 desempenha um papel importante nas resposta 

imuno-inflamatórias e adaptativas. Além disso, tem um papel crucial na patogênese da 

periodontite, pulpite, doenças das mucosas, como o líquen plano, e carcinoma de 

células escamosas da cavidade oral.  
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Como já destacado, a AIM2 é uma das proteínas capaz de estruturar um 

inflamassoma. Seu aumento tem sido relatado na literatura científica em várias 

infecções virais e bacterianas. Nesse sentido, uma revisão destaca o importante papel 

desta proteína na imunidade inata (Man et al., 2016). Diferentes estudos têm 

demonstrado a ocorrência da piroptose e a ativação de inflamassomas via AIM2 após 

o estímulo de diferentes micro-organismos como Francisella tularensis e Lysteria 

monocytogenes (Fernandes-Alnemri et al., 2010; Rathinam et al., 2010; Jones et al., 

2010; Warren et al., 2010; Lugrin et al., 2018), Streptococcus pneumoniae (Fang et 

al., 2011), Mycobacterium tuberculosis (Wassermann et al., 2015) e Porphyromonas 

gingivalis, uma das principais responsáveis pela periodontite crônica (Park et al., 2014).  

Um estudo de Huang et al. (2018) concluiu que a expressão de IL-1β 

dependente da Caspase-1 requer a via do inflamassoma AIM2, sendo ela crítica para 

a regulação da resposta imune da polpa dental. Além disso, diferentes níveis de AIM2 

foram expressos durante a progressão da doença periodontal em pacientes (Xue et al., 

2015). Outro estudo também demonstrou que as vias mediadas por NLRP3 e AIM2 são 

ativadas pela P. gingivalis, bactéria conhecida pela sua relação com o desenvolvimento 

de doença periodontal (Park et al., 2014). No entanto, Okano e colaboradores (2018) 

ao estimularem células deficientes para AIM2 com Poli (dA: dT), um estimulador típico 

para inflamassoma AIM2, não observaram ativação de caspase-1 nem expressão de 

IL-1β. Por outro lado, ao estimularem as mesmas células com P. gingivalis, houve 

ativação do inflamassoma. Assim, eles concluíram que a P. gingivalis desencadeia a 

ativação do inflamassoma exclusivamente através da via NLRP3 (Okano et al., 2018). 

Bem menos estudado, a IFI16 tem sido associada à defesa contra DNA 

derivados principalmente de vírus e bactéria (Ma et al., 2018), e têm sido estudo no 
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contexto de diferentes doenças sistêmicas como câncer (Lin et al., 2017), HIV (Bandera 

et al., 2018), infecção pelo citomegalovirus (Biolatti et al., 2018), lúpus eritematoso 

(Caneparo et al., 2018), hepatite B (Chen et al., 2018), infecção pelo vírus Epstein-

Barr (Torii et al., 2017), herpes (Iqbal et al., 2016), dentre outras. 

Na Odontologia, há um número muito reduzido de estudo avaliando a 

participação da IFI16 nos processos patológicos da cavidade bucal. Em estudo de 

associação genômica ampla (GWAS - Genome-wide association studies) em 2017, 

Marchesan e colaboradores avaliaram 4910 pessoas e correlacionaram variantes de 

polimorfismo de nucleotídeo único (SNP - single nucleotide polymorphism) com 

aumento de micro-organismos no biofilme subgengival, aumento dos níveis de IL-1β 

no fluido crevicular gengival e aumento dos parâmetros clínicos da doença periodontal. 

Esses resultados indicam o papel do IFI16 e AIM2 na patogênese da doença 

periodontal. Além disso, em análise de imunohistoquímica em 2 pacientes sadios e 2 

pacientes com doença periodontal crônica, observou-se indícios de que a IFI16 e AIM2 

são expressos em células epiteliais, fibroblastos, células endoteliais e leucócitos de 

tecidos gengivais, além da sua presença em células inflamatórias de tecidos gengivais, 

incluindo neutrófilos na camada epitelial.  

Embora Marchesan e colaboradores (2017) tenham ilustrado a presença 

de IFI16 em diversas células envolvidas na doença periodontal, mais estudos são 

necessários para entender a fonte celular dessa proteína durante a doença periodontal 

e assim ter mais subsídios para compreender o papel da IFI16 nessa doença.  
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PROPOSIÇÃO  

O objetivo deste estudo foi investigar se as células da medula óssea são 

a fonte celular da IFI16 na progressão da periodontite induzida experimentalmente em 

camundongos. 

 

ESTUDO PILOTO  

A proteína transmembrana CD45 é expressa por todas as células 

hematopoiéticas diferenciadas, exceto por eritrócitos e células plasmáticas (Al-Suhaimi 

e Al-Khater, 2019). Camundongos podem apresentar variantes alélicas dessa proteína 

(CD45.1 ou CD45.2), as quais podem ser observadas por meio de estudo em citometria 

de fluxo. Assim, esses alelos são comumente utilizados para rastrear populações 

celulares em experimentos imunológicos, como no caso de estudos com transfusão de 

medula óssea (Basu et al., 2013).  

A maioria dos camundongos geneticamente modificados tem como base 

a linhagem C57BL/6, a qual geralmente carrega o alelo CD45.2 em suas células 

hematopoiéticas. Assim, o objetivo do estudo piloto foi de identificar qual alelo do CD45 

carregavam os animais provenientes do laboratório da Profa. Dra. Julie Marchesan do 

Departamento de Periodontia da Faculdade de Odontologia da University of North 

Carolina at Chapel Hill (UNC-CH - EUA). Seis camundongos, com idade entre 10 e 12 

semanas de idade e pesando em média 20 gramas foram divididos em 2 grupos: 

animais Ifi204-/- (knockout para Ifi204 – ortólogo para IFI16 em humanos) (n=2) e 

wild type (WT) da linhagem C57BL/6 (n=2). Outros 2 animais, utilizados como 

controles, foram provenientes do The Jackson Laboratory (Bar Harbor, Maine, EUA), 

sendo um deles sabidamente portador da variante alélica CD45.1 (B6.SJL-Ptprc<a> 
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Pepc<b>/BoyJ - Stock# 002014) e o outro sabidamente portador da variante alélica 

CD45.2 (C57BL/6J).  

Após 1 semana de adaptação dos animais no biotério, estes foram 

eutanasiados utilizando câmara de dióxido de carbono seguido do método de 

deslocamento cervical. As células da medula óssea foram extraídas lavando-se o 

interior dos fêmures e tíbias de ambas as patas dos animais com 25mL de DMEM + 

Penicilina/Estreptomicina e 10% FBS (Soro bovino fetal). Um pelete de eritrócitos e 

leucócitos foi observado após a centrifugação do material por 5min em 450xg. O 

sobrenadante foi descartado e o pelete ressuspendido em 5mL de tampão de lise ACK 

(Cloreto de Amônio-Potássio) e mantido por 5 minutos para a lise dos eritrócitos. Os 

leucócitos foram, então, retirados, lavados e ressuspendidos em 150µL de PBS.  

Para o bloqueio de ligações inespecíficas pelo receptor Fc utilizou-se o 

anticorpo purificado CD16/CD32 (1μg/100µL - BD Biosciences, San Jose, CA, EUA) por 

40 minutos a 4°C. Duas amostras de 50µL foram obtidas, sendo uma delas utilizada 

como controle sem coloração, ou seja, sem adição do anticorpo (CD45.1/CD45.2). 

Nesse caso, foi adicionado 50µL de tampão de coloração de citometria de fluxo (BD 

Biosciences, San Jose, CA, EUA) e seguiu-se o protocolo normalmente. Já na outra 

amostra adicionou-se a mistura 50µL dos anticorpos anti-CD45.1-PE (1:500 - BD 

Biosciences) e anti-CD45.2-V500 (1:500 - BD Biosciences). Todas as amostras foram 

incubadas em geladeira (4oC) por 60 minutos protegidas da luz. As células foram, 

então, novamente lavadas, e ressuspendidas em 300µL de tampão de coloração de 

citometria de fluxo.  
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As amostras foram analisadas em citômetro de fluxo FACS Fortessa LSR 

II (BD Biosciences, San Jose, CA, USA) e os resultados foram obtidos por meio do 

software BD FACSDiva™ (BD Biosciences).  

A Figura 1 representa os resultados obtidos após análise por citometria 

de fluxo utilizando a dupla marcação com os anticorpos CD45.1/CD45.2. Em A e B, 

grupos controles, observou-se que 94% das células eram portadores da variante alélica 

CD45.1 e 78,6% das células eram portadores da variante alélica CD45.2, 

respectivamente, confirmando o que inicialmente se conhecia dos animais 

provenientes do “The Jackson Lab”. Em C, destaca-se a presença da variante alélica 

CD45.2 em pelo menos 94% das células no animal Ifi204-/-. Por fim, em D observa-se 

que o animal WT apresentou 91,7% das células hematopoiéticas carregando o alelo 

CD45.2.  

Assim, ao final do estudo piloto, concluímos que os animais advindos do 

laboratório carregavam o alelo CD45.2.  
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Figura 1. Resultados obtidos após análise por citometria de fluxo a partir de células de camundongos CD45.1 (A), 
CD45.2 (B), Ifi204-/- (C) e WT (D) após dupla marcação com anticorpos CD45.1/CD45.2. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Inicialmente, o projeto de pesquisa foi submetido à apreciação pelo 

Comitê Institucional para Uso e Cuidado Animal (IACUC) da UNC-CH – tendo sido 

aprovado (16-024.0/ 19-007.0).  
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Animais 

Foram utilizados 16 camundongos (Wt e knockout para Ifi204) com 

idade entre 10 e 12 semanas e pesando em média 20g. Do total, 4 animais 

provenientes do laboratório da Profa. Dra. Julie Marchesan foram utilizados como 

doadores de medula óssea. Desses, haviam uma fêmea e um macho Ifi204-/-, e uma 

fêmea e um macho C57BL/6 (WT). Como o estudo piloto revelou que os animais 

provenientes desse laboratório carregavam o alelo CD45.2, os outros 12 animais 

utilizados no estudo, utilizados como os receptores de medula óssea, foram obtidos 

do The Jackson Laboratory (Bar Harbor) e carregavam o alelo oposto, CD45.1 (B6.SJL-

Ptprc<a> Pepc<b>/BoyJ). Todos os animais foram mantidos no Biotério do Marsico 

Hall – Faculdade de Medicina da UNC-CH – EUA com livre acesso a comida e a água.  

 

Transplante de Medula Óssea  

Na Figura 2 observa-se os animais doadores e seus respectivos 

receptores, sendo idade e gênero pareados durante o transplante de medula.  

 
Figura 2. Fluxograma da divisão dos grupos de animais avaliados no presente estudo. 
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Inicialmente, os animais doadores de medula óssea (uma fêmea e um 

macho Ifi204-/-, e uma fêmea e um macho WT) foram eutanasiados em câmara de 

dióxido de carbono seguido de deslocamento cervical. As células da medula óssea 

foram extraídas da mesma maneira descrita no estudo piloto, por meio da lavagem do 

interior dos fêmures e tíbias e lise dos eritrócitos com tampão de lise ACK. Os 

leucócitos foram extraídos, lavados e ressuspendidos em PBS. As células foram 

contadas e alicotadas em 100μl de PBS com densidade de 107 de células.  

Paralelamente, os animais receptores (6 fêmeas e 6 machos CD45.1) foram 

irradiados com uma dose de 950 cGy em um irradiador de césio. Quatro horas depois 

da irradiação, os animais receptores receberam uma injeção endovenosa de 107 

células da medula óssea dos animais doadores. A Figura 3 ilustra o transplante de 

medula óssea realizado.  

Após o transplante, os animais foram mantidos em gaiolas individuais e 

acompanhados diariamente, observando-se sinais de dor, perda de peso e possíveis 

reações à irradiação e ao transplante de medula óssea. Além disso, eles foram tratados 

com 2mg/ml de neomicina em água potável por 14 dias.  

 

Figura 3. Imagem ilustrativa do transplante da medula óssea. 

 
 

 



50 | Capítulo 1 

 

Indução da Doença Periodontal  

Decorridos 21 dias do transplante de medula óssea, foi realizada a 

indução da doença periodontal nos camundongos receptores utilizando o modelo de 

ligadura, como descrito por Marchesan e colaboradores (2018). As ligaduras foram 

colocadas entre os primeiros e segundos molares superiores, e foram mantidas por 9 

dias (Figura 4). Após esse período os animais foram eutanasiados como descrito 

anteriormente e a medula óssea e as maxilas foram removidas. As células da medula 

óssea foram preparadas para a posterior análise em citometria de fluxo e as maxilas 

foram mantidas em solução fixadora de formalina por 24 horas em 4°C para análise 

por Micro-Tomografia Computadorizada (µCT). 

 
Figura 4. Imagem ilustrativa do modelo de indução da doença periodontal em camundongos.

 
 

Citometria de Fluxo  

Após extração da medula óssea, os leucócitos originários da medula 

óssea foram extraídos conforme descrito no estudo piloto. Realizou-se o bloqueio das 

ligações inespecíficas com o anticorpo purificado CD16/CD32 (1μg/100µL - BD 

Biosciences, San Jose, CA, EUA) por 40 minutos a 4°C. A seguir, as amostras foram 

duplamente marcas com os anticorpos anti-CD45.1-PE (1:500 - BD Biosciences) e anti-

CD45.2-V500 (1:500 - BD Biosciences). Todas as amostras foram incubadas em 

geladeira (4oC) por 60 minutos protegidas da luz. As células foram, então, novamente 
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lavadas, e ressuspendidas em 300µL de tampão de coloração de citometria de fluxo. 

As células foram analisadas em citômetro de fluxo LSRII (BD Biosciences) e os 

resultados foram obtidos por meio do software BD FACSDiva™ (BD Biosciences).  

 

Micro Tomografia Computadorizada (µCT) 

A µCT foi realizada como previamente descrito por Jiao e colaboradores (2013) 

e Marchesan e colaboradores (2018). Os espécimes foram escaneados nos três planos 

espaciais, no micro-tomógrafo Scanco µCT 40 (Scanco Medical, Brüttisellen, Suíça), com 

resolução de 18μm.  

Utilizou-se o software MicroView Standard (Parallax Innovations, Ilderton, ON, 

Canadá) para a mensuração da perda óssea alveolar entre a junção cemento-esmalte e a 

crista óssea alveolar na raiz disto-vestibular do primeiro molar, observada em imagem 3D pelo 

lado vestibular (Figura 5).  

 

Figura 5. Imagem representativa da avaliação da perda óssea alveolar, medida entre a junção cemento-esmalte e 
a crista óssea alveolar na raiz disto-vestibular do primeiro molar, observada em imagem 3D pelo lado vestibular 
utilizando o software MicroView Standard.  

 
 

As análises foram realizadas por um avaliador calibrado e com valor 

de kappa inter-avaliador de 0.97 (Figura 6). Os resultados foram expressos em 

milímetros.  
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Figura 6. Gráfico dos valores para kappa intra-avaliador obtidos pelo avaliador da µCT 

 

Análise Estatística  

 Os dados foram comparados utilizando o Teste “t”, com nível de 

significância de 5%. As análises foram realizadas no GraphPad Prism Software 7.0a 

(GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA). 

 

RESULTADOS 

Citometria de Fluxo 

A Figura 7 representa os resultados obtidos após análise por citometria 

de fluxo das células da medula óssea dos animais WT CD45.1 com células transferidas 

de animais Ifi204-/- e WT após a dupla marcação com os anticorpos CD45.1/CD45.2.  

Em A observa-se as células de animal macho com células transplantadas 

de animal WT; em B células de animal macho com células transplantadas de animal 

Ifi204-/-; em C células de animal fêmea com células transplantadas de animal WT; e 

em D células de animal fêmea com células transplantadas de animal Ifi204-/-. 
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Figura 7. Resultados obtidos após análise por citometria de fluxo de células de animais representativos de cada 
grupo experimental após dupla marcação com anticorpos CD45.1/CD45.2. Em A, animal macho com células 
transplantadas de WT. Em B, animal macho com células transplantadas de Ifi204-/-. Em C, animal fêmea com 
células transplantadas de WT. Em D, animal fêmea com células transplantadas de Ifi204-/-. 

 

 

Os animais analisados (receptores) carregavam, originalmente, o alelo 

CD45.1. Assim, a avaliação da citometria de fluxo após a realização da transferência 

de medula óssea demonstrou sucesso desse processo (A=89,6%; B=88,6%; 

C=84,7%; D=83,9%). Assim, concluiu-se que após 30 dias, cerca de 80% das células 

analisadas carregavam o alelo CD45.2 (advindos dos animais doadores), como 

observado na Figura 8.  
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Figura 8. Representação gráfica da porcentagem de células de animais WT CD45.1 após 30 dias da transfusão de 
medula óssea, sendo MTWT – Animal Macho Transplantado de WT, MTKO animal Macho Transplantado de Ifi204-

/-, FTWT animal Fêmea Transplantado de WT e FTKO animal Fêmea Transplantado de Ifi204-/- 

 

 

Micro Tomografia Computadorizada (µCT) 

Após 9 dias da indução da doença periodontal, os camundongos 

transplantados de animais IFI204-/- apresentaram média de perda óssea entre a junção 

cemento-esmalte e a crista óssea alveolar na raiz disto-vestibular do primeiro molar de 

0,34mm (DP=0,05mm), enquanto que os animais transplantados de animais WT 

tiveram a perda óssea de 0,43mm (DP=0,09mm). Quando os grupos foram 

comparados, não foi possível observar diferença estatisticamente significante entre 

ambos (p=0,12) (Figura 9).  
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Figura 9. Representação gráfica da perda óssea alveolar em animais WT após transferência de medula óssea de 
animais WT e Ifi204-/-, respectivamente. Sendo TWT – Animal Transplantado de WT e TKO animal Transplantado 
de Ifi204-/-. 

 

 

A Figura 10 representa os valores das médias quando os grupos foram 

estratificados entre esses machos e fêmeas.  

 

Figura 10. Imagem representativa da média de perda óssea alveolar, medida entre a junção cemento-esmalte 
e a crista óssea alveolar na raiz disto-vestibular do primeiro molar, sendo MTWT – Animal Macho Transplantado 
de WT, MTKO animal Macho Transplantado de Ifi204-/-, FTWT animal Fêmea Transplantada de WT e FTKO 
animal Fêmea Transplantada de Ifi204-/-. 

 

A média de perda óssea observada nos camundongos machos 

transplantados de animais IFI204-/- foi de 0,34mm (DP=0,04mm), enquanto a de 

machos transplantados de animais WT foi de 0,39mm (DP=0,02mm). Quando esses 
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valores foram comparados entre si não foi possível observar diferença entre eles 

(p=0,25) (Figura 11).  

Figura 11. Gráfico representativo da perda óssea alveolar em animais machos WT após transplante de medula óssea 
de animais machos Wild Type e Ifi204-/-, respectivamente, sendo MTWT – Animal Macho Transplantado de WT e 
MTKO animal Macho Transplantado de Ifi204-/-. 

 

Dentre as fêmeas, os camundongos transplantados de animais IFI204-/- 

apresentaram média de perda óssea de 0,35mm (DP=0,06mm), enquanto que os 

animais transplantados de animais WT apresentaram perda óssea de 0,47mm 

(DP=0,11mm). Quando ambos os grupos foram comparados, não foi possível observar 

diferença estatisticamente significante entre ambos (p=0,27) (Figura 12).  

 

Figura 12. Representação gráfica da perda óssea alveolar em animais fêmeas WT após transplante de medula óssea 
de animais fêmeas Wild Type e Ifi204-/-, respectivamente, sendo FTWT – Animal Fêmea Transplantada de WT e 
FTKO animal Fêmea Transplantada de Ifi204-/-. 
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Assim, observou-se que em todas as análises (Wt vs. Ifi204-/-, machos e 

fêmeas) não houve diferença significativa demonstrando que as células responsáveis 

pela expressão da Ifi204 não são provenientes da linhagem hematopoiética.  

 

DISCUSSÃO 

O estudo de Marchesan e colaboradores (2017) demonstrou, por meio 

de imunohistoquímica, a expressão das proteínas IFI16 e AIM2 em células epiteliais, 

fibroblastos, células endoteliais e leucócitos de tecidos gengivais, além de células 

inflamatórias de tecidos gengivais em pacientes portadores de doença periodontal 

crônica. Assim, foi desenvolvida a hipótese do presente estudo de que as células 

responsáveis pela expressão da IFI16 na progressão da doença periodontal seriam de 

origem hematopoiética. No entanto, o presente estudo demonstrou funcionalmente 

que a origem das células que expressam IFI16 não são originárias da medula óssea.  

Para verificar essa hipótese, utilizou-se um modelo de transplante de 

medula óssea em camundongos, realizado anteriormente para determinar a origem 

celular responsável pela expressão de AIM2 e NLRP3 durante a progressão de câncer 

associado à colite (Allen et al., 2010; Wilson et al., 2015). Os camundongos são 

escolhidos entre os outros modelos experimentais porque além de compartilharem 

características fisiológicas e patológicas com humanos, ainda apresentam como 

vantagens seu tamanho reduzido, ninhada numerosa, curto período de gestação e 

disponibilidade de diversas linhagens, como suas linhagens transgênicas, knock-in e 

knockout (Duran-Struuck e Dysko, 2009), como a utilizada nesse trabalho. Assim, no 

presente estudo, transplantou-se a medula óssea de camundongos Ifi204-/- para 

animais selvagens (WT).  
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Deschamps e colaboradores, em 2003, por meio de sequenciamento 

genético, concluíram que os genes IFI16 em humanos e Ifi204 em camundongos são 

considerados ortólogos, uma vez que tanto a sequência proteica da p204 (proteína 

codificada pelo gene ifi204) quanto da IFI16 contêm domínios do tipo a e b ligados a 

um N-terminal do tipo DAPIN. Por isso a avaliação do papel do gene Ifi204 em 

camundongos vem sendo realizada com o intuito de se estudar o papel da IFI16 no 

organismo, uma vez que, até hoje, o uso de camundongo knockout é a metodologia 

que mais se aproxima da realidade humana para esse tipo de estudo em inflamação e 

câncer, por exemplo (Zhao et al., 2015a; Jian et al., 2018).  

Ainda sobre a metodologia utilizada, a radiação ionizante utilizada nos 

animais receptores, a fim de depletar sua medula óssea, causa rupturas na fita dupla 

do DNA (Prise et al., 2005; Elshaikh et al., 2006), afetando principalmente as células 

em fase de mitose. Essas quebras nas fitas de DNA são tão significantes que o sistema 

de reparo celular é incapaz de fixá-las. Assim, esse dano leva à morte celular por 

necrose ou apoptose. As células do sistema hematopoiético e do trato gastrointestinal 

são extremamente sensíveis à irradiação pois são sempre mitoticamente ativas (Duran-

Struuck e Dysko, 2009). A irradiação necessária previamente ao transplante de medula 

óssea é um procedimento invasivo, deixando os animais extremamente debilitados. 

Por isso, durante todo o pós-operatório, especialmente nos primeiros 14 dias, uma 

série de protocolos devem ser seguidos afim de evitar qualquer contaminação dos 

camundongos imunodeficientes (Duran-Struuck e Dysko, 2009). Dentre as 

recomendações estão o uso de equipamento de proteção individual como jaleco, luvas, 

touca e uma máscara cirúrgica durante a manipulação desses animais; a água 

oferecida aos animais deve ser, preferencialmente, ultrafiltrada e purificada; e 
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manutenção dos animais em gaiolas individuais. Além dessas recomendações, também 

foi realizada a administração de antibiótico (neomicina) aos animais durante 14 dias 

após o transplante, tendo em vista que nos animais imunodeficientes há o risco de a 

translocação bacteriana do trato intestinal, sendo essa uma fonte comum de infecção 

sistêmica (Guiot e van Furth, 1992).  

Uma das formas de se avaliar a saúde do animal após o transplante é 

observando seu peso corporal. Em geral, todos os animais irradiados e transplantados 

sofrem uma considerável perda de peso, no entanto se o valor perdido for maior que 

20% do peso inicial, esse animal é considerado extremamente debilitado e deverá ser 

excluído da amostra (Duran-Struuck e Dysko, 2009). Dos animais utilizados nesse 

estudo, todos foram pesados diariamente e apresentaram perda de peso inferior a 

20%, inclusive tendo recuperado o peso inicial após os 14 dias de pós-operatório 

(dados não mostrados).  

Durante o transplante de medula óssea, células-tronco hematopoiéticas 

pluripotentes são transplantadas, bem como células hematopoiéticas mais maduras, 

oriundas das linhagens mieloide (monócitos, macrófagos, neutrófilos, basófilos, 

eosinófilos, eritrócitos, megacariócitos/plaquetas e células dentríticas) e linfoide 

(linfócitos T, linfócitos B e células NK - natural killer), sendo transferidas do animal 

doador para o animal receptor (Duran-Struuck e Dysko, 2009). Aproximadamente no 

dia 7 após o transplante, as células advindas do doador como monócitos, células 

dendríticas e neutrófilos já podem ser encontradas no baço de camundongos 

receptores (Auletta et al., 2004) e no dia 21 após o transplante, há a reconstituição de 

todas as linhagens celulares (Ojielo et al., 2003). Por isso, o período de 21 dias de 

recuperação dos animais após a irradiação e transplante foi respeitado.  
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Após esse período de 21 dias, foi realizado o procedimento para a 

indução da periodontite. Marchesan e colaboradores (2018) demonstraram que o pico 

de expressão de genes associados à imunidade inata e quimiocinas é obtido aos 9 dias 

após indução da periodontite, bem como os resultados histológicos mostrando um pico 

de células imunes no mesmo período. Assim, visando uma resposta intensa do 

organismo, selecionamos o período para avaliação de 9 dias após indução da 

periodontite.  

Atualmente, uma das recomendações da NIH (National Institute of 

Health) é que as pesquisas científicas incluam ambos os sexos, seja em pesquisas 

clínicas ou laboratoriais para que variáveis biológicas relevantes, como o sexo, sejam 

levadas em consideração nas pesquisas. Diferenças baseadas no sexo podem estar 

associadas, não apenas às experiências de vida ou anatomia, mas também 

relacionadas à inativação do cromossomo X e diferenças na expressão do hormônio 

esteroide (Fish, 2008).  

Nesse sentido, estudos realizados com animais de ambos os sexos 

observaram que após a indução experimental de periodontite, as fêmeas mostraram 

maior perda óssea e aumento significativo na expressão de IL-1β, IL-6 e IL-17 quando 

comparadas aos machos nas mesmas condições (Duan et al., 2016). No entanto, em 

outro estudo, em resposta à infecção bucal, neutrófilos provenientes de animais 

machos produziram maiores níveis de citocinas inflamatórias e quimiocinas, originando 

mais osteoclastos quando comparados às fêmeas (Valerio et al., 2017). Assim, no 

presente estudo foram utilizados camundongos de ambos os sexos. Porém, ao 

estratificarmos os resultados entre macho e fêmeas, não foi possível observar diferença 

significante em relação à perda óssea entre os grupos avaliados. Assim, apesar de 
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estudos anteriores indicarem diferenças no sistema imune entre os sexos, na 

metodologia utilizada no presente estudo, o sexo dos animais não influenciou os 

resultados.  

Embora tenha sido demonstrado um aumento da expressão de IFI16 em 

macrófagos quando estimulados por Listeria monocytogenes (Hansen et al., 2014), em 

células-tronco CD34+, durante todo o desenvolvimento da linhagem linfóide e em 

precursores de monócitos e monócitos do sangue periférico (Dawson e Trapani, 1995; 

Dawson e Trapani, 1996), outros autores, no entanto, demonstraram que a IFI16 não 

é expressa em macrófagos maduros, nem é encontrado em células das linhagens 

eritóides e polimorfonucleares (Gariglio et al., 2002).  

No presente estudo, ao observarmos que não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos avaliados e seu controle, o experimento 

com transplante de medula óssea permitiu-nos concluir que a Ifi204, que poderia ser 

expressa por essas células inflamatórias, não está associada ao fenótipo de progressão 

da periodontite estudado. Assim, concordando com alguns estudos (Gariglio et al., 

2002; Xin et al., 2003; Xin et al., 2004; Choubey e Panchanathan, 2016), a Ifi204 pode 

estar sendo expressa por fibroblastos e células epiteliais. Células epiteliais e 

fibroblastos gengivais são células residentes do tecido gengival e são consideradas a 

primeira linha de defesa do organismo contra patógenos orais (Maksylewicz et al., 

2019). No entanto, estímulos crônicos de patógenos, estimulam a expressão de níveis 

elevados de citocinas, quimiocinas, enzimas que degradam a matriz e prostaglandinas, 

contribuindo para a patogênese da doença periodontal (Graves e Cochran, 2003; 

Yucel-Lindberg e Bage, 2013). 
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Assim, novos estudos são necessários a fim de se elucidar a fonte celular 

da IFI16 durante as patologias bucais, especialmente a doença periodontal. Como até 

o momento não há relato na literatura científica sobre estudos investigando o papel da 

IFI16 na periodontite, muito menos sua expressão nas células envolvidas com o 

desenvolvimento dessa doença, uma discussão nesse sentido é infactível.  

 

CONCLUSÃO 

Nossos dados indicam que o Ifi204 modula a periodontite experimental 

por meio de uma fonte celular que não é de origem hematopoiética.  
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PARTICIPAÇÃO DA IFI16 NA GÊNESE E NO DESENVOLVIMENTO DA LESÃO 

PERIAPICAL INDUZIDA EM CAMUNDONGOS 
 

INTRODUÇÃO 

A lesão periapical de origem endodôntica é caracterizada como um 

processo infeccioso e inflamatório de longa duração (Sjögren et al., 1997). Seu 

estabelecimento se deve à exposição do tecido pulpar à cavidade bucal, tornando-o 

suscetível à contaminação por mais de 700 espécies de bactériass presentes nesse 

ambiente (Verma et al., 2018). Inicialmente, quando o tecido pulpar é atingido por 

esses micro-organismos, ocorre uma inflamação com a predominância de micro-

organismos Gram-positivos aeróbios (Fabricius et al., 1982). Durante a progressão da 

doença ocorre a necrose pulpar, comprometendo o suprimento sanguíneo e a 

disponibilidade de nutrientes, além da baixa tensão de oxigênio. Esse processo 

desencadeia um “shift” microbiano, passando a apresentar predominância de micro-

organismos anaeróbios, particularmente Gram-negativos (Sundqvist, 1992), os quais 

apresentam em sua parede celular a endotoxina bacteriana, conhecida como LPS 

(lipopolissacarídeo).  

O LPS é um potente estimulador da resposta imuno-inflamatória e da 

reabsorção óssea periapical. Ele é liberado durante a multiplicação, estresse ou morte 

bacteriana, e estimula o sistema imune a liberar mediadores químicos como IL-1a, IL-

1b, TNF-a e IL-6 (Stashenko et al., 1987; Stashenko et al., 1992), levando à ocorrência 

de reação imuno-inflamatória (Rietschel e Brade, 1992; Matsushita et al., 1999; Silva 

et al., 2002) e reabsorção óssea periapical (Stashenko, 1990; Nelson-Filho et al., 2002; 

Jiang et al., 2003; da Silva et al., 2008). O processo inflamatório que ocorre durante o 

desenvolvimento da lesão periapical envolve a ativação de células endoteliais, 



 

neutrófilos polimorfonucleares, macrófagos, linfócitos e osteoclastos (Graves et al., 

2011). Paralelamente, estudos prévios demonstraram que o balanço entre mediadores 

pró- e anti-inflamatórios podem interferir na progressão ou na cronificação da lesão 

periapical (Colic et al., 2007; Dutzan et al., 2012; Araujo-Pires et al., 2014; de Oliveira 

et al., 2015; Francisconi et al., 2016; Ferreira et al., 2016).  

Similarmente à lesão periapical, a doença periodontal também 

caracteriza-se como uma doença inflamatória causada por micro-organismos e que 

leva à reabsorção de tecido mineralizado. Na doença periodontal, ocorre a destruição 

progressiva do ligamento periodontal associada à reabsorção do osso alveolar, 

podendo resultar na perda do dente. A higiene bucal insatisfatória está associada ao 

agravamento desse processo destrutivo e outros fatores como tabagismo e diabetes 

são preditores da doença periodontal (Grossi et al., 1995; Haffajee e Socransky, 2001; 

Merchant et al., 2002). 

Formas agressivas da doença periodontal estão associadas, por exemplo, 

à presença de Porphyromonas gingivalis (Teles et al., 2010; Lourenço et al., 2014). 

Por outro lado, a forma crônica dessa patologia é resultante da combinação de 

patógenos como Treponema denticola, Tannerella forsythia, Campylobacter rectus e 

Prevotella nigrescens (Abusleme et al., 2013). Durante os períodos de exacerbação da 

doença, o envolvimento de vírus como o Herpes e Cytomegalovirus também tem sido 

demonstrado (Saygun et al., 2008). Assim, a composição do biofilme dental ainda é 

um importante fator de risco da doença periodontal. 

Em ambas as patologias imune-inflamatórias de origem endodôntica e 

periodontal, a resposta inflamatória, estimulada pelos micro-organismos, resulta na 

liberação de citocinas e mediadores químicos, os quais são responsáveis pela 
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exacerbação do processo e pelo recrutamento de células inflamatórias para a região 

(Stashenko et al., 1987; Kayal et al., 2013). Para a manutenção e progressão de ambas 

as patologias há a participação de diferentes citocinas, quimiocinas, fatores de 

transcrição, receptores, ligantes, entre outros que contribuem para a reabsorção de 

tecidos mineralizados, desintegração de fibras, quimiotaxia de células e ativação do 

sistema imune (Stashenko et al., 1987; Offenbacher, 1996).  

Como já destacado, a IFI16 é uma proteína com múltiplas funções nas 

células, destacando sua capacidade em estruturar um inflamassoma quando detecta 

um patógeno, especialmente vírus, no interior do núcleo (Kerur et al., 2011; Schattgen 

e Fitzgerald, 2011; Dell'Oste et al., 2015; Dutta et al., 2015) e também seu papel anti-

inflamatório ao impedir a estruturação do inflamassoma AIM2 (Veeranki et al., 2011; 

Wang et al., 2018). 

Na Odontologia, Offenbacker et al. (2016), em um amplo estudo genético 

para a identificação de marcadores envolvidos na doença periodontal destacaram, 

dentre outros genes, o IFI16 como um gene candidato. Esses autores sugeriram 

estudos mais aprofundados para a utilização desse gene como marcador de risco ao 

desenvolvimento da doença periodontal. Ainda na área da Periodontia, Marchesan et 

al. (2017) demonstraram que polimorfismos dos sensores de reconhecimento 

intracelulares de patógenos (PPRs) IFI16 e AIM2 estão associados a níveis mais 

elevados de micro-organismos periodontais e ao aumento na porcentagem dos 

parâmetros clínicos da doença periodontal. Além disso, identificaram que a IFI16 é 

expressa em células epiteliais, fibroblastos, células endoteliais e leucócitos de tecidos 

gengivais, sugerindo um papel dessa proteína na resposta a patógenos periodontais 

(Marchesan et al., 2017).  



 

Tendo em vista que a doença periodontal crônica e a lesão periapical de 

origem endodôntica compartilham de similaridades quando da ativação do sistema 

imune-inflamatório do hospedeiro, e que trabalhos têm demonstrando a participação 

da IFI16 na doença periodontal, estudos são necessários para avaliar a presença e 

participação dessa proteína no desenvolvimento da lesão periapical. 

 

PROPOSIÇÃO  

Avaliar a participação da proteína IFI16 e dos mediadores IFN-α/β na 

gênese e no desenvolvimento da lesão periapical induzida em dentes de camundongos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente, o projeto foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética 

no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FORP/USP) tendo sido aprovado (Processo no 

2018.1.361.58.4) (Anexo A).  

O delineamento do projeto foi baseado nas diretrizes ARRIVE (Animal 

Research: Reporting of In Vivo Experiments) (Kilkenny et al., 2012). Os cuidados com 

o bem-estar dos animais seguiram as normas e princípios éticos adotados pela 

CEUA/FORP-USP e as Resoluções Normativas do Conselho Nacional do Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA), regulamentadas pela Constituição Federal 

Brasileira na Lei no 11.794 de 8 de outubro de 2008.  
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Obtenção dos animais 

Foram obtidos 45 camundongos machos wild-type (WT) da linhagem 

C57BL/6, de 6 a 8 semanas de idade, pesando em média 20 gramas, do Biotério Central 

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

foram mantidos no biotério da FORP/USP com ração padrão e livre acesso à água.  

 

Indução das lesões periapicais  

Foi realizada a indução de lesão periapical em 40 animais (n=8/período 

experimental), de acordo com método já empregado em estudos anteriores do nosso 

grupo de pesquisa (Silva et al., 2012; Bezerra da Silva et al., 2014; Oliveira et al., 

2015; De Rossi et al., 2016; Barreiros et al., 2018).  

Inicialmente, os animais foram anestesiados por injeção intramuscular 

na coxa traseira com Ketamina (150 mg/Kg de peso corporal) e Xilazina (7,5 mg/Kg 

de peso corporal). Em seguida, os animais foram imobilizados e uma mesa de retração 

da mandíbula, de forma que permaneceram com a boca aberta para adequada 

visualização dos molares inferiores (esquerdo e direito). Após o acesso à coroa dental 

por meio de uma peça de mão elétrica com broca esférica em baixa rotação (nº ¼ - 

KG Sorensen), montada em motor de baixa rotação e contra-ângulo (Dabi Atlante 

Equipamentos Odontológicos), o tecido pulpar dos primeiros molares inferiores foi 

exposto à cavidade bucal, até que a entrada de acesso aos canais radiculares pudesse 

ser visualizada e verificada com uma lima endodôntica tipo K número 8 (Maillefer S/A, 

Suíça), sendo a polpa radicular parcialmente removida com a mesma lima. Dessa 

forma, os canais radiculares permaneceram expostos à microbiota bucal.  



 

Decorridos os períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, todos os 

animais experimentais e controles foram anestesiados e eutanasiados em câmara de 

gás carbônico (CO2), sendo as mandíbulas dissecadas para posterior processamento 

histotécnico e análise dos resultados. 

  

Processamento Histotécnico e Avaliação Microscópica  

Para a realização da análise microscópica em HE e identificação da IFI16 

e IFN-α/β por imunomarcação foram utilizados 8 animais com as lesões periapicais 

induzidas e 5 animais controle para cada tempo experimental. 

Após a eutanásia dos animais, as mandíbulas foram removidas com 

tesoura cirúrgica esterilizada, fixadas por imersão em formol tamponado a 10% por 24 

horas à temperatura ambiente e, em seguida, lavadas por, aproximadamente, 4 horas 

em água corrente. Em seguida, para a desmineralização, as peças foram mantidas na 

solução à base de EDTA a 4,13%, à temperatura ambiente, trocada semanalmente, 

até sua completa desmineralização após 30 dias. O grau de desmineralização das 

estruturas mineralizadas foi testado por meio da penetração de uma agulha nos 

tecidos, para verificação da sua consistência. Após a desmineralização, 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 
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mésio-distal. Cortes semi-seriados de 5μm, com intervalos de 15μm, foram obtidos em 

toda a extensão da lesão periapical, exceto na região do forame apical, onde todos os 

cortes foram coletados sem intervalos. Por amostra, foram obtidos de 15 a 22 lâminas, 

com 2 cortes em cada lâmina. 

Os cortes de cada grupo experimental foram corados com HE, e 

submetidos à análise em microscopia óptica convencional, para descrição do tecido 

pulpar e das regiões apical e periapical. Eles tiveram função metodológica, uma vez 

que os cortes utilizados para a imunomarcação foram escolhidos após análise dos 

cortes corados com HE. Foram escolhidos os cortes subsequentes daqueles que 

apresentaram as raízes distais dos primeiros molares inferiores, em cortes mostrando 

simultaneamente os terços coronário, médio e apical do canal radicular, o forame apical 

e o osso alveolar. Eles foram usados também para o melhor entendimento dos tipos 

celulares presentes na região periapical, uma vez que a coloração HE permite uma 

visão panorâmica de todo o processo da doença, e assim fazer possíveis correlações 

com os resultados obtidos na imunohistoquímica. 

Para as análises utilizou-se microscópio Axio Imager.M1 (Carl Zeiss 

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

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

realizadas por um único avaliador experiente, sem conhecimento prévio do grupo a ser 

analisado.  

 

Imunomarcação (Imunohistoquímica)  

As reações de imunohistoquímica foram realizadas por meio da técnica 

da imunoperoxidase para marcação da IFI16 e dos IFN-α/β. Os cortes histológicos 



 

foram desparafinizados, sendo os epítopos antigênicos recuperados com calor 

utilizando tampão citrato (pH=6,0) ativado em forno de micro-ondas (cinco vezes de 

10 segundos). Após retornarem à temperatura ambiente, as lâminas foram lavadas 2 

vezes por 10 minutos com PBS e 1 vez com solução PBS/Triton a 0,5% (Sigma-Aldrich 

Corporation, Saint Louis, EUA), pelo mesmo período. O bloqueio da peroxidase 

endógena foi realizado com peróxido de hidrogênio a 3%, por 20 minutos. A seguir, 

as lâminas foram novamente lavadas com PBS e PBS/Triton conforme descrito 

anteriormente. 

O bloqueio das ligações inespecíficas foi realizado com solução de 1% 

BSA (albumina de soro bovino)/PBS, por 30 minutos. A seguir, as lâminas foram 

incubadas overnight em geladeira com os anticorpos primários diluídos em BSA 1%: 

anti-IFI16 (1:100; A14002 - Abclonal, Woburn, MA, EUA) e anti-IFN-α/IFN-β (1:100; 

ab62693 - Abcam, Cambridge, MA, EUA). 

Após retornarem à temperatura ambiente, as lâminas foram novamente 

lavadas e incubadas com anticorpo secundário biotinilado (diluído 1:500; ab97049 - 

Abcam, Cambridge, MA, EUA), por 1 hora à temperatura ambiente. Depois de nova 

lavagem, foi colocado o complexo avidina-biotina-peroxidase (ABC kit, Vecstain; Vector 

Laboratories Inc.) por 30 minutos. A seguir, as lâminas foram novamente lavadas com 

PBS e PBS/Triton e foi efetuada a revelação da reação com solução de 

diaminobenzidina (DAB; Sigma-Aldrich Corporation, Saint Louis, EUA) e H2O2 a 3% em 

PBS por 1 minuto. As lâminas foram contra-coradas com Hematoxilina de Harris por 

10 segundos, lavadas em água corrente, lavadas em água amoniacal por 30 segundos, 

lavadas em água corrente, diafanizadas, desidratadas e montadas. A análise foi 

realizada por um único avaliador experiente, sem conhecimento prévio do grupo a 
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analisado utilizando um microscópio Axio Imager.M1 (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, 

Göttingen, Alemanha) sob luz convencional. Os resultados foram expressos de maneira 

qualitativa, levando-se em consideração a presença/ausência e a localização das 

marcações. 

 

RESULTADOS  

A Figura 13 ilustra as imagens representativas obtidas após análise em 

HE dos grupos controle (hígido) e dos grupos experimentais que demonstram a 

progressão da lesão periapical ao longo dos tempos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 

42 dias, respectivamente. 

  



 

 



 

 

Figura 13. Fotomicrografias representativas após coloração com anticorpo HE de amostras provenientes do grupo 
controle (dente hígido – A) e dos grupos experimentais nos diferentes períodos de 2 dias (B), 7 dias (C), 14 dias 
(D), 21 dias (E) e 42 dias (F) após a indução de lesão periapical em dentes de camundongos. 
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A análise qualitativa dos resultados obtidos após a imunomarcação da 

IFI16 está ilustrada na Figura 14. Nas amostras do grupo controle (dentes hígidos) 

(Figura 14A) observou-se marcação moderada na região periapical. Já 2 dias após a 

indução da lesão periapical, observou-se marcação moderada da IFI16 ao longo do 

ligamento periodontal apical, assim como sua marcação intensa próximo ao osso 

alveolar (Figura 14B). Aos dias 7 dias e 14 dias (Figuras 14C e D), observou-se 

marcação leve e difusa da IFI16 ao longo da lesão periapical. Posteriormente, aos 21 

dias (Figura 14E), pode-se observar uma marcação moderada a intensa da IFI16 em 

osteoclastos e no tecido com dissociação fibrilar e edema. Finalmente aos 42 dias 

(Figura 14F), destaca-se uma marcação leve nas lacunas cementárias e marcação 

moderada a intensa no tecido com dissociação fibrilar, no 1/3 apical do canal radicular 

e em osteoclastos próximos ao osso alveolar. Assim, a intensidade da expressão dessa 

proteína foi notoriamente mais exacerbada nos períodos finais avaliados de 21 e 42 

dias após a indução da lesão periapical. 

.  



 

 



 

 
Figura 14. Fotomicrografias representativas após imunomarcação com anticorpo anti-IFI16 de amostras 
provenientes do grupo controle (dente hígido – A) e dos grupos experimentais nos diferentes períodos de 2 dias 
(B), 7 dias (C), 14 dias (D), 21 dias (E) e 42 dias (F) após a indução de lesão periapical em dentes de camundongos. 
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Paralelamente, a análise qualitativa dos resultados obtidos após a 

imunomarcação do interferon tipo I (IFN-α/β) está ilustrada na Figura 15. No grupo 

controle (dentes hígidos) foi observada uma marcação leve a moderada em alguns 

pontos do ligamento periodontal (Figura 15A). Já aos 2 dias, observou-se uma 

marcação leve e pontual em algumas regiões da lesão (Figura 15B). Aos 7 dias, pode-

se evidenciar uma marcação leve e difusa na lesão periapical (Figura 15C). Aos 14 dias, 

destaca-se a ausência ou uma marcação pontual do interferon tipo I (IFN-α/β) (Figura 

15D). Já aos 21 dias, observou-se uma marcação leve a moderada difusa na lesão 

periapical, além de uma marcação intensa no 1/3 apical do canal radicular (Figura 

15E). Finalmente aos 42 dias, pode-se observar uma marcação expressiva e intensa 

na lesão periapical próxima ao cemento apical e na sua região central, próxima ao 

forame, no tecido com dissociação fibrilar e no 1/3 apical do canal radicular (Figura 

15F).  



 



 

 
Figura 15. Fotomicrografias representativas após imunomarcação com anticorpo anti-interferon tipo I (IFN-α/β) de 
amostras provenientes do grupo controle (dente hígido – A) e dos grupos experimentais nos diferentes períodos de 
2 dias (B), 7 dias (C), 14 dias (D), 21 dias (E) e 42 dias (F) após a indução de lesão periapical em dentes de 
camundongos. 
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DISCUSSÃO  

A proteína multifuncional intracelular IFI16, está intimamente 

relacionada ao processo inflamatório e, consequentemente, ao sistema imune inato. 

Seu potencial inflamatório é devido à ativação na regulação de fatores de transcrição, 

na expressão de genes que codificam citocinas pró-inflamatórias; na produção de IFN 

tipo I após translocação para o citoplasma; e, quando liberada em meio extracelular, 

sendo capaz de se ligar à células endoteliais e queratinócitos ativando a produção de 

citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias além de impedir a estruturação do 

inflamassoma AIM2 (Veeranki et al., 2011; Caneparo et al., 2018; Wang et al., 2018).  

De acordo com o presente estudo, a IFI16 estava presente na região 

periapical, em maior ou menor intensidade, em todos os tempos experimentais 

avaliados, após a indução da lesão periapical, e nos dentes hígidos do grupo controle. 

No entanto, a intensidade da expressão dessa proteína foi notoriamente mais 

exacerbada nos períodos finais avaliados de 21 e 42 dias após a indução da lesão 

periapical. Sabe-se que após o período de 21 dias de indução, a lesão periapical torna-

se um processo crônico, devido à permanência prolongada dos patógenos e de seus 

produtos (Stashenko et al., 1998; Corotti et al., 2009). 

A expressão do mRNA e da proteína IFI16 foi previamente detectada em 

fibroblastos e células epiteliais (Johnstone et al., 1998; Gariglio et al., 2002; Wei et al., 

2003; Xin et al., 2003; 2004). Um estudo em pacientes com doença periodontal crônica 

demonstrou expressão da IFI16 em células endoteliais e células inflamatórias de 

tecidos gengivais (Marchesan et al., 2017). Há ainda um padrão de expressão regulado 

em certos tipos de células de origem hematopoiética (Gariglio et al., 1998). Os 

osteoclastos são células especializadas derivadas da linhagem hematopoiética de 



 

monócitos/macrófagos que ao se diferenciarem são capazes de aderir-se à matriz 

óssea, promovendo a reabsorção do osso alveolar por meio da liberação de enzimas 

ácidas e líticas para o meio (Boyle et al., 2003). A diferenciação osteoclástica é um 

evento que, no entanto, não está completamente elucidado (Boyle et al., 2003; Cotti 

et al., 2014; Paula-Silva et al., 2016; Park et al., 2019; Wang et al., 2019). A análise 

da expressão da IFI16 em amostras de lesão periapical induzida em camundongos 

evidenciou a presença de marcação em células semelhantes à osteoclastos, 

especialmente nos períodos experimentais mais avançados. Esses achados indicam a 

necessidade de estudos adicionais para investigar o papel da IFI16 na etiopatologia da 

lesão periapical, incluindo a origem de sua expressão e a sua participação no processo 

imuno-inflamatório dessa doença.  

A lesão periapical de origem endodôntica é caracterizada como um 

processo infeccioso e inflamatório de longa duração envolvendo os tecidos periapicais 

(Sjögren et al., 1997). A periodontite por sua vez, é uma doença inflamatória crônica 

multifatorial associada a biofilmes disbióticos e caracterizada pela destruição 

progressiva do suporte tecidual periodontal, manifestada pela perda de inserção 

clínica, perda óssea alveolar evidenciada radiograficamente, presença de bolsas 

periodontais e de sangramento gengival (Papapanou et al., 2018). Em ambas as 

doenças, a persistência do fator etiológico infeccioso determina uma mudança de um 

papel protetor do sistema imunológico para efeitos prejudiciais no osso alveolar (Silva 

et al., 2007).  

O estudo de Marchesan e colaboradores (2017), por meio da avaliação 

das variantes de polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) em pacientes com doença 

periodontal, demonstraram que SNPs de IFI16 e AIM2 estavam relacionados a 
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alteração dos parâmetros clínicos da doença periodontal, dos microrganismos no 

biofilme subgengival e dos níveis de IL-1β no fluido crevicular gengival. Considerando 

a similaridade de ambas as doenças de origem inflamatória, uma correlação pode ser 

realizada com os resultados do presente estudo que demonstraram, por meio de 

imunohistoquímica, aumento da expressão de IFI16 nos períodos avançados da doença 

periapical, quando a lesão já está estabelecida e apresenta severa perda de osso 

alveolar, ou seja, quando poderia ocorrer alteração de parâmetros clínicos e sub-

clínicos.  

Para que a proteína IFI16 seja expressa é necessário o estímulo por 

interferons tipo I (IFN-α/β) e tipo II (IFN-γ) (Choubey et al., 2008 e Veeranki et al., 

2011). Veeranki e colaboradores (2011), no entanto, demonstraram diferentes padrões 

de expressão, com predominância da estimulação por interferons tipo I (IFN-α/β) para 

a expressão dessa proteína. Frente a uma infeção viral ou ativação de resposta ao 

dano no DNA, ocorre o aumento na produção de IFN-β (Stark e Darnell, 2012; Choubey 

e Panchanathan, 2016). O IFN-β então se liga a receptores de superfície, ativando a 

via de sinalização JAK/STAT nas células alvo (Stark et al., 1998). Essa via de sinalização 

ativa o fator de transcrição STAT1 por meio da sua fosforilação em Tyr-701 estimulada 

pela quinase JAK, produzindo o fator de transcrição ISGF3, o qual, no núcleo, estimula 

a transcrição de mais de 2000 genes ISGs, como por exemplo o IFI16.  

O padrão de expressão do interferon tipo I (IFN-α/β) durante a 

progressão da lesão periapical apresentou menor expressão no grupo controle e nos 

tempos iniciais, com aumento significativo nos tempos finais avaliados de 21 e 42 dias. 

Esse padrão de expressão é condizente com os períodos de maior expressão da 

proteína IFI16, cuja expressão está relacionada à expressão desse tipo de interferon.  



 

Do nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo na literatura 

demonstrando a expressão da IFI16 na lesão periapical. No entanto, mais estudos 

funcionais com animais knockout, por exemplo, são necessários para maior 

compreensão do papel específico dessa proteína na patogênese da lesão periapical, 

levando em conta ainda suas múltiplas funções, muitas vezes antagônicas.  

 

CONCLUSÕES 

Após análise dos resultados obtidos pode-se concluir que a proteína 

induzível por interferon gama 16 (IFI16) e o interferon tipo I (IFN-α/β) participam da 

progressão da lesão periapical induzida experimentalmente em dentes de 

camundongos. 
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CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DE MACRÓFAGOS DURANTE A PROGRESSÃO 

DA LESÃO PERIAPICAL EM CAMUNDONGOS 

 

INTRODUÇÃO  

Os macrófagos são células que fazem parte do denominado Sistema 

Mononuclear Fagocitário, composto por monócitos, macrófagos, células dendríticas 

(DCs) e seus progenitores (Arango e Descoteaux, 2014). Os macrófagos estão entre 

as células fagocíticas mais potentes, sendo essa a sua principal função. O processo de 

fagocitose tem seu início pela ligação do antígeno aos receptores fagocíticos, ativando 

várias vias intracelulares de sinalização. Isso leva à reorganização do seu citoesqueleto 

de actina, envolvendo o antígeno em um vacúolo conhecido como fagossomo. O 

fagossomo acidifica-se e ao lisossomo, levando à degradação do antígeno internalizado 

(Kinchen e Ravichandran, 2008). O processo de fagocitose envolve, também, a 

participação de espécies reativas de oxigênio (ROS) geradas pela enzima NADPH 

oxidase sobre membranas fagosomais e enzimas proteolíticas, como a lisozima 

(Underhill e Ozinsky, 2002; Linehan e Fitzgerald, 2015). 

Além da eliminação do agente patogênico, a fagocitose é importante para 

a manutenção da homeostase tecidual, pois desempenha um papel essencial na 

eliminação de células apoptóticas (Abdolmaleki et al., 2019). Diariamente, mais de 109 

células mortas são eliminadas do corpo humano, de forma eficaz (Elliott e 

Ravichandran, 2010; Ravichandran, 2011). Ressalta-se que essas células apoptóticas, 

quando não eliminadas, podem se tornar necróticas e induzirem inflamação. Além 

disso, defeitos na eliminação dessas células podem resultar em doenças auto-imunes 

(Kawane et al., 2006; Abdolmaleki et al., 2018). Da mesma forma, para a ocorrência 

do processo de reparo, as células apoptóticas e seus detritos devem ser eliminados 
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pelos macrófagos (Arango e Descoteaux, 2014; Linehan e Fitzgerald, 2015; 

Abdolmaleki et al., 2019).  

A maioria dos macrófagos é derivada dos monócitos, os quais por sua 

vez são derivados de células precursoras da medula óssea, formadas a partir de 

células-tronco da linhagem granulocítica-monocitária. Essas células, quando expostas 

a citocinas, como o fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-

CSF) e a interleucina-3 (IL-3), se diferenciam em monócitos. Na circulação sanguínea, 

os monócitos são recrutados pelos tecidos e se diferenciam em macrófagos, tanto 

durante a homeostase como durante a inflamação (van Furth e Cohn, 1968; Wong et 

al., 2019). Este processo de diferenciação envolve muitas alterações, como o aumento 

do tamanho celular (de 5 a 10 vezes) e aumento em número e em complexidade de 

suas organelas, além de aumentar também sua capacidade fagocítica (Geissmann et 

al., 2010; Arango e Descoteaux, 2014; Linehan e Fitzgerald, 2015). 

Os macrófagos são conhecidos por apresentarem uma considerável 

heterogeneidade em termos de morfologia, função e expressão de marcadores. Essa 

heterogeneidade é resultado da especialização dos monócitos circulantes, a qual é 

dependente do microambiente ao qual estão expostos durante sua diferenciação 

(Takahashi et al., 1996; Ito et al., 2014). Ambiente pró-inflamatório leva ao influxo de 

neutrófilos e monócitos que se diferenciam-se em macrófagos e unem-se às 

populações de macrófagos residentes teciduais, conduzindo ao reparo tecidual (Minutti 

et al., 2017). Dependendo desses estímulos, da quantidade de citocinas produzidas e 

a duração da exposição, os macrófagos podem ser polarizados em dois principais 

grupos, macrófagos classicamente ativados ou M1 e macrófagos alternativamente 

ativados ou M2 (Atri et al., 2018). Essa polarização leva à expressão de genes que 
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alteram seletivamente as funções dos macrófagos na modulação da inflamação, 

infecção e formação de tumor, por exemplo (Mosser e Edwards, 2008; Cassetta et al., 

2011; Labonte et al., 2014; Liu et al., 2018).  

Macrófagos classicamente ativados ou macrófagos M1 constituem a 

primeira linha de defesa contra patógenos intracelulares, produzem citocinas pró-

inflamatórias, fazem a mediação da resistência a patógenos e apresentam importantes 

propriedades antimicrobianas, além de contribuirem para a destruição do próprio 

tecido. Além disso, eles apresentam uma alta capacidade fagocítica. A ativação clássica 

dos macrófagos M1 ocorre quando a célula recebe estímulos tais como: (1) Interferon 

gama (IFN-γ), secretado principalmente por outros tipos celulares (células Th1, células 

T citotóxicas e células NK); (2) Lipopolissacarídeos bacterianos (LPS); e (3) Fator 

Estimulador de Colônia de Granulócitos e Macrófagos (GM-CSF). Esses macrófagos são 

os principais efetores da resposta do hospedeiro contra patógenos intracelulares, como 

bactérias (Guha e Mackman, 2001; Fleetwood et al., 2007; Billiau e Matthys, 2009; 

Chávez-Galán et al., 2015; Atri et al., 2018; Shapouri-Moghaddam et al., 2018). 

Após infecção bacteriana, macrófagos do fenótipo M1 são capazes de 

iniciarem uma importante função citotóxica contra células infectadas (Mege et al., 

2011; Weiss & Schaible, 2015; Patel et al., 2017), especialmente pela sua capacidade 

em secretar altos níveis de ROS e espécies reativas de nitrogênio (RNS), produzem e 

secretam óxido nítrico síntase induzível (iNOS) e promovem o metabolismo da arginina 

em óxido nítrico e citrulina (Arango e Descoteaux, 2014; Chávez-Galán et al., 2015; 

Atri et al., 2018). 

Os macrófagos M1 apresentam ainda elevada capacidade de secretarem 

citocinas como a IL-1β, IL-6, IL-12, IL-18 e IL-23, TNF-a e IFN tipo I. Fenotipicamente, 
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expressam altos níveis do complexo principal de histocompatibilidade (MHC classe II), 

além dos marcadores CD68, CD80 e CD86. São ainda capazes de secretar quimiocinas 

como a CXCL9 e CXCL10. Como resultado, os macrófagos M1 induzem a ativação da 

resposta Th1, promovem um ambiente altamente microbicida e têm um papel na 

mediação da destruição de patógenos (Arango e Descoteaux, 2014; Chávez-Galán et 

al., 2015; Atri et al., 2018).  

Por outro lado, os macrófagos ativados por uma via alternativa à aquela 

clássica são referidos como macrófagos M2. Eles são células importantes no processo 

de reparo tecidual (Minutti et al., 2017). Os macrófagos M2 são ativados por citocinas 

Th2, como IL‐4 e IL‐13, que são altamente produzidas nas doenças alérgica e na 

infecção por parasitas (Atri et al., 2018). Os macrófagos M2 secretam IL-10 em altas 

concentrações e IL-12 em baixas quantidades e desempenham um papel central na 

remodelação tecidual e angiogênese (Martinez et al., 2008; Jenkins et al., 2013; 

Chávez-Galán et al., 2015; Atri et al., 2018). No entanto, recentemente foram descritas 

outras subdivisões: M2a, estimulada por citocinas Th2, como a IL-4; M2b, estimulado 

por complexo imune e LPS; M2c, estimulado pela IL-10, glicocorticoides ou fator de 

crescimento transformador beta (TGF-β1); M2d, estimulado por ligantes do tipo Toll-

like; e M2f, estimulados por células apoptóticas (Witherel et al., 2019). 

Existe ainda uma nomenclatura específica para macrófagos associados a 

tumores, os TAMs (do inglês Tumor-associated macrophage), principais leucócitos 

infiltrantes do microambiente tumoral (Belgiovine et al., 2016), os quais apresentam 

em sua maioria o fenótipo de macrófagos M2 (Biswas et al., 2006). A progressão do 

processo pode modificar o fenótipo desses macrófagos. No estágio inicial da doença, 

os TAMs apresentam funções de imunoatividade, porém, em estágios mais avançados, 
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com o microambiente apresentando maiores quantidades de fatores de crescimento e 

mediadores anti-inflamatórios como IL-4, IL-10 e TGF-β, induzem a polarização dos 

macrófagos, adquirindo assim um fenótipo M2 com funções promotoras do tumor 

(Qian e Pollard, 2010; Squadrito e De Palma, 2011; Ruffell et al., 2012; Chittezhath et 

al., 2014; Belgiovine et al., 2016; Shapouri ‐ Moghaddam et al., 2018). As citocinas e 

agentes responsáveis pela polarização dos fenótipos de macrófagos M1 e M2, bem 

como as citocinas por eles expressas estão ilustradas na Figura 16. 

 

Figura 16. Representação dos subtipos de macrófagos, assim como os mediadores que estimulam sua polarização 
e aquelas secretadas por cada subtipo.  
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Os macrófagos do subtipo M1 são responsáveis pelo início resposta 

inflamatória (Dall'Asta et al., 2012; Mantovani et al., 2013; Das et al., 2015). No 

entanto, no decorrer do processo inflamatório e início do reparo tecidual, esses 

macrófagos sofrem alterações dinâmicas (Mantovani et al., 2013; Das et al., 2015), 

levando a uma maior expressão de macrófagos do fenótipo M2, os quais são um 

elemento essencial na resolução do processo inflamatório. A fagocitose de detritos, 

células mortas e neutrófilos apoptóticos são funções fundamentais dos macrófagos M2 

nesse processo. Durante a resolução, os macrófagos M2 são uma importante fonte de 

mediadores lipídicos e produzem citocinas anti-inflamatórias, IL-10 e TGF-β, envolvidas 

no reparo tecidual (Hinz et al., 2012; Ginhoux e Jung, 2014; Mantovani et al., 2013; 

Das et al., 2015). 

No entanto, cada vez mais tem-se notado que a ativação de macrófagos 

representa um espectro de fenótipos extremamente dependente do microambiente 

tecidual e da linhagem celular (Guilliams et al., 2018). Estudos demonstram que os 

monócitos humanos são polarizados para o fenótipo tipo M1 e, em seguida, mudam 

para macrófagos de reparo do tipo M2 em mudanças nas condições microambientais 

e vice-versa (Italiani et al., 2014; Rackov et al., 2016).  

O conhecimento do papel da polarização dos macrófagos na fisiologia e 

na patologia vem aumentando na última década, principalmente pelo avanço na 

tecnologia capaz de detectar os diferentes fenótipos de macrófagos. Eles têm 

demonstrado uma importante participação tanto na proteção do hospedeiro quanto na 

patogênese de uma ampla variedade de doenças autoimunes e inflamatórias. No 

entanto, o papel desses macrófagos na fisiologia e em diversas patologias permanecem 

ainda desconhecido (Shapouri-Moghaddam et al., 2018).  
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Na Odontologia, dentre as patologias inflamatórias na cavidade bucal, 

destaca-se a lesão periapical. Ela é uma patologia de origem endodôntica, 

caracterizada pela resposta inflamatória e destruição óssea nos tecidos periapicais 

(Möller et al., 1981; Azuma et al., 2014). Sua principal causa é a infecção microbiana 

no tecido pulpar e nos canais radiculares (Kakehashi et al., 1965), derivados 

principalmente de cárie, trauma ou microinfiltração em torno de restaurações (Van 

Hassel, 1971, Park et al., 2015).  

Inicialmente tem-se uma resposta inflamatória aguda, com hiperemia e 

recrutamento de neutrófilos. Com a presença contínua dos patógenos, há a formação 

de um tecido de granulação com células inflamatórias crônicas e fibroblastos e tem-se 

o início da reabsorção óssea (Queiroz-Junior et al., 2010). As citocinas desempenham 

um papel importante na imunidade inata e adaptativa e têm um papel substancial no 

gerenciamento da orientação, intensidade e persistência da reação inflamatória 

(Roescher et al., 2009; Xiong, 2019).  

Sabe-se que também na lesão periapical, os macrófagos são capazes de 

produzirem substâncias pró- e anti-inflamatórias, as quais têm ação no reparo tecidual 

dessas lesões. Citocinas como IL-1α, TNF-α, IL-6, TGF-β estão relacionadas com o 

início e regulação de processos inflamatórios na da ativação e diferenciação de 

osteoclastos, ativação e proliferação de fibroblastos, produção de colágeno e 

neovascularização (Andrade et al., 2013; Bracks et al., 2014; Márton e Kiss, 2014; 

Braz-Silva et al., 2019).  

Estudos recentes em humanos avaliaram a polarização de macrófagos 

M1 e M2 em lesão periapical. Weber et al. (2018) observaram que a formação de cistos 

radiculares está associada a uma maior polarização dos macrófagos para o fenótipo 
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M1. Posteriormente, França et al. (2019) avaliaram cistos radiculares e granulomas 

periapicais e concluíram que o microambiente inflamatório de macrófagos M1 esteve 

relacionado à progressão dos cistos radiculares, enquanto os macrófagos M2 estiveram 

relacionados à manutenção dos granulomas periapicais.  

No entanto, nenhum desses estudos avaliou a participação dos 

macrófagos M1 e M2 ao longo do tempo, na gênese e desenvolvimento da lesão 

periapical, o que permitiria um avanço no conhecimento em torno do tema, 

possibilitando o desenvolvimento de alvos terapêuticos mais específicos para o 

tratamento dessa patologia. 

 

PROPOSIÇÃO   

Assim, o objetivo do presente estudo foi a caracterização fenotípica de 

macrófagos em subtipos M1 e M2 macrófagos no desenvolvimento da lesão periapical 

induzida em dentes de camundongos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O delineamento do projeto foi baseado nas diretrizes ARRIVE (Animal 

Research: Reporting of In Vivo Experiments) (Kilkenny et al., 2012). Inicialmente, o 

projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CEUA/FORP-USP) 

(Processo Número 2016.1.645.58.0) (Anexo B). Os cuidados com o bem-estar dos 

animais seguiram as normas e princípios éticos adotados pela CEUA/FORP-USP e as 

Resoluções Normativas do Conselho Nacional do Controle de Experimentação Animal 
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(CONCEA), regulamentadas pela Constituição Federal Brasileira na Lei no 11.794 de 8 

de outubro de 2008.  

 

Obtenção dos animais 

Foram utilizados 130 camundongos machos wild-type (WT) da linhagem 

C57BL/6, de 6 a 8 semanas de idade, pesando em média 20 gramas, adquiridos no 

Biotério Geral do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) e 

provenientes do The Jackson Laboratory (EUA). Todos os animais foram mantidos no 

Biotério I da FORP/USP, em gaiolas de polipropileno (4 animais por gaiola e em alguns 

grupos, gaiolas individuais), com temperatura (22 ± 2ºC) e umidade relativa do ar (55 

± 10%) constantes, em ciclo de claro escuro de 12:12 horas, com ração padrão e livre 

acesso a água.  

 

Indução das lesões periapicais  

A indução de lesão periapical foi realizada em 80 camundongos, 

empregando uma metodologia baseada em estudos anteriores do nosso grupo de 

pesquisa (Silva et al., 2012; Bezerra da Silva et al., 2014; Oliveira et al., 2015; De Rossi 

et al., 2016; Barreiros et al., 2018). Os outros 50 animais foram utilizados como 

controle (dentes hígidos, sem indução de lesão periapical). A Tabela 1 apresenta o 

divisão dos grupos experimentais utilizados, bem como o número de animias para cada 

grupo e a análise realizada.  
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Tabela 1. Descrição da divisão dos grupos experimentais e o número de animias para cada grupo e a análise realizada. 

Grupos 

Experimentais 

Períodos 

Experimentais 

Número de 

Animais 

Hemi-

mandíbula  
Análise  

Lesão Periapical 2, 7, 14, 21 e 
42 dias 

40 animais 
8 animais/período 

experimental 
Ambas 

Coloração com HE 
e morfometria em 

microscopia de 
fluorescência 

Dentes Hígidos 2, 7, 14, 21 e 
42 dias 

25 animais 
5 animais/período 

experimental 
Ambas 

Coloração com HE 
e morfometria em 

microscopia de 
fluorescência 

Lesão Periapical 2, 7, 14, 21 e 
42 dias 

40 animais 
8 animais/período 

experimental 

Esquerda qRT-PCR 

Direita LuminexÒ 

Dentes Hígidos 2, 7, 14, 21 e 
42 dias 

25 animais 
5 animais/período 

experimental 

Esquerda qRT-PCR 

Direita LuminexÒ 

 

Inicialmente, os animais foram anestesiados por injeção intramuscular 

na coxa traseira com Ketamina (150 mg/Kg de peso corporal) e Xilazina (7,5 mg/Kg 

de peso corporal). Em seguida, foram imobilizados e montados numa mesa de retração 

da mandíbula, de forma que permanecessem com a boca aberta para adequada 

visualização dos molares inferiores (lados esquerdo e direito). Após o acesso à coroa 

dental por meio de uma peça de mão elétrica com broca esférica em baixa rotação (nº 

¼ - KG Sorensen), montada em motor de baixa rotação e contra-ângulo (Dabi Atlante 

Equipamentos Odontológicos), o tecido pulpar dos primeiros molares inferiores foi 

exposto à cavidade bucal, até que a entrada de acesso aos canais radiculares pudesse 

ser verificada com uma lima endodôntica tipo K número 8 (Maillefer S/A, Suíça), sendo 

a polpa radicular removida parcialmente com a mesma lima. Dessa forma, os canais 

radiculares permaneceram expostos à microbiota bucal.  
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Após os períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, todos os 

animais foram anestesiados e eutanasiados em câmara de gás carbônico (CO2), sendo 

as mandíbulas dissecadas para posterior processamento e análise. 

 

Processamento Histotécnico e Avaliação Microscópica  

Para a realização da análise microscópica em HE e morfometria em 

microscopia de fluorescência foram utilizados 40 animais com indução da lesão 

periapical (n=8/período experimental) e 25 animais controle (dentes hígidos) 

(n=5/período experimental). 

Após a eutanásia dos animais, as mandíbulas foram removidas com 

tesoura cirúrgica esterilizada, fixadas por imersão em formol tamponado a 10% por 24 

horas à temperatura ambiente e, em seguida, lavadas por, aproximadamente, 4 horas 

em água corrente.  

 Em seguida, as peças foram mantidas na solução à base de EDTA a 

4,13%, à temperatura ambiente, trocada semanalmente, até sua completa 

desmineralização que ocorreu após 30 dias. O grau de desmineralização foi testado 

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

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

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

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

cortes de cada grupo experimental foram corados com HE, e submetidos à análise em 

microscopia óptica convencional, para descrição do tecido pulpar e das regiões apical 

e periapical.  

Para as análises utilizou-se microscópio Axio Imager.M1 (Carl Zeiss 

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

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

realizadas por um único avaliador experiente, sem conhecimento prévio do grupo a ser 

analisado. Foram analisadas as raízes distais dos primeiros molares inferiores, em 

cortes mostrando simultaneamente os terços coronário, médio e apical do canal 

radicular, o forame apical e o osso alveolar.  

 

Morfometria em Microscopia de Fluorescência  

Nos espécimes dos grupos experimentais com lesão periapical, a área 

das lesões foi mensurada em mm2 nas lâminas coradas com HE, usando o microscópio 

Axio Imager.M1 em um aumento de 10X operando no modo de fluorescência, como 

descrito anteriormente (Silva et al., 2012; Bezerra da Silva et al., 2014; Pucinelli et al., 

2017). Na Figura 17 está uma representação de como as mensurações foram 

realizadas.   

 

Figura 17. Imagem representativa da Morfometria em Microscopia de fluorescência. Em A a imagem em HE, e em 

B a imagem com o microscópio operando no modo de fluorescência (10X). 
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Análise da Expressão Gênica - Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo 

Real (qRT-PCR) 

Para a análise da expressão gênica foram utilizados as hemi-mandíbulas 

esquerdas de outros 40 animais com indução de lesão periapical (n=8/período 

experimental) e outros 25 animais controle (dentes hígidos) (n=5/período 

experimental).  

 

Extração de RNA total 

As hemi-arcadas foram submetidas à extração de RNA usando o 

protocolo do fabricante do kit PureLink RNA Mini Kit (Ambion, Life Technologies, 

Carlsbad, CA, USA). A quantidade de RNA extraído foi estimada com o auxílio do 

NanoDrop One (Thermo Fisher Scientific Inc., Wilmington, DE).  

 

Síntese de cDNA 

A partir de 1µg de RNA total foi confeccionada a fita de DNA 

complementar (cDNA) por uma reação de transcrição reversa, baseado no protocolo 
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proposto pelo fabricante do kit High Capacity (Applied Biosystems, Foster City, 

California, EUA).  

 

Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (RT-PCR) 

A reação de amplificação de cada gene foi constituída por primers 

específicos de cDNA, sonda fluorescente específica, o sistema de fluorescência TaqMan 

(Applied Biosystems®, Foster City, CA, EUA), e reagente MasterMix (Applied 

Byosistems). A expressão de genes Gliceraldeído-3-fosfato-desidrogenase (Gapdh) e 

β-actina (Actb) foram analisados como genes constitutivos (housekeeping). Com esta 

técnica, foi avaliada a expressão de RNAm de Cxcl10, CxCL9 e Nos2 (para fenótipo 

M1) e Arg1, Ym1, Fizz1 e MRC1 (para fenótipo M2). A análise quantitativa da expressão 

de RNAm foi realizada por meio do StepOnePlus™ Real-Time PCR System (Applied 

Biosystems®, Foster City, CA, EUA), sob condições de:95°C (2 minutos), seguidas por 

40 ciclos de 95°C (1 segundo) e 60°C (20 segundos).  

As reações foram realizadas em duplicata para cada amostra. Após a 

amplificação das amostras, a quantificação relativa foi realizada por meio do método 

2-ΔΔCt. As expressões relativas dos genes avaliados dos grupos de dentes com lesão 

periapical foram normalizados pelos seus respectivos controles hígidos em cada tempo 

experimental (2, 7, 14, 21 e 42 dias). 

 

Quantificação total de proteínas  

Para cada amostra realizou-se a quantificação total de proteínas, com a 

intenção de normarlizar os resultados no ensaio de Luminex® (valor do Luminex® 
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/quantidade total de proteínas para cada amostra). Para isso, utilizou-se o kit BCA 

Protein Assay (Novagen – Darmstadt, Alemamnha).  

O protocolo seguiu instruções do fabricante. O soro albumina bovina 

(BSA) foi utilizado como padrão para a curva de calibração e assim determinar a 

concentração de proteína de cada amostra analisada. Para isso, 50 μL de amostra 

padrão para a curva e extraída dos animais foram adicionados a 1 mL de BCA. As 

amostras foram incubadas a 37oC durante 30 minutos. Após o resfriamento à 

temperatura ambiente, as amostras foram analisadas em espectrofotômetro 

SpectraMax Paradigm Multi-Mode Microplate Reader (Molecular Devices, LLC., San 

Jose, CA, EUA) em comprimento de onda de 562 nm. 

 

Quantificação de citocinas utilizando o Luminex®  

Para a quantificação das citocinas pelo Luminex® foram utilizados as 

hemi-mandíbulas direitas de outros 40 animais com indução de lesão periapical 

(n=8/período experimental) e outros 25 animais controle (dentes hígidos) 

(n=5/período experimental).  

As concentrações de citocinas foram determinadas utilizando o kit de alta 

sensibilidade denominado Millipore 7-plex (Millipore Corporation, Billerica, MA, EUA). 

Inicialmente, as hemi-mandíbulas direitas dos camundongos foram eluídas com 60µL 

de tampão fornecido pelo kit Millipore, colocadas em vortex por 30 minutos e 

centrifugadas por 10 minutos, a 10.000 rpm. O kit permitiu a dosagem das seguintes 

citocinas: GM-CSF, IFN-g, IL-4, IL-13, IL- 10, IL-6, IL-1β e TNF-α. Os ensaios foram 

realizados em placas de 96 poços com uma membrana de filtração na sua base, 

seguindo as instruções do fabricante. Microesferas revestidas com anticorpos 
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monoclonais contra as citocinas analisadas foram adicionados aos poços da placa pré-

umedecida. As amostras e padrões (entre 0,13 e 2000 pg/mL para cada análise) foram 

pipetados e incubados overnight a 4oC. Os poços foram lavados com um coletor de 

vácuo (Millipore Corporation) e uma mistura de anticorpos secundários biotinilados foi 

adicionada. Após a incubação por 1 hora, estreptavidina conjugada com a proteína 

fluorescente R-ficoeritrina (estreptavidina-PE) foi adicionada às esferas e conjunto 

incubado a temperatura ambiente por 30 minutos. Após a lavagem para remoção dos 

reagentes não aderidos, foi adicionada aos poços uma solução tampão sheath fluid 

(Luminex®, MiraiBio, Alameda, CA), para a avaliação em um analisador de microesferas 

(Luminex® 100TM, Luminex®, MiraiBio, Alameda, CA), para a determinação da 

quantidade de fluorescência emitida pelas microesferas associadas à ficoeritrina, 

relatada como a intensidade média de fluorescência. As concentrações das amostras 

foram quantificadas a partir da curva padrão, utilizando uma equação polinomial de 

terceira ordem e o software GraphPadPrism 5 (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, 

EUA), sendo os valores expressos em pg/mL. Para cada amostra realizou-se a 

normartização o valor encontrado no ensaio de Luminex® dividido pela quantidade 

total de proteínas. A quantidade de cada citocina avaliada dos grupos de dentes com 

lesão periapical foram normalizados pelos seus respectivos controles hígidos em cada 

tempo experimental (2, 7, 14, 21 e 42 dias) e expressos em pg/mL.  

 

Análise Estatística 

Para a comparação dos resultados da morfometria em microscopia de 

fluorescência realizou-se o teste ANOVA, seguido pelo pós-teste de Tukey. Para os 

valores obtidos de RT-PCR e Luminex®, realizou-se o teste de Kruskal-Wallis seguido 

do pós-teste de Dunn. O nível de significância adotado foi de 5%. Todas as análises e 
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representações gráficas foram realizadas com o auxílio do Software GraphPad Prism 

7a (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA). 

 

RESULTADOS  
 

Avaliação Microscópica  

Nas amostras de dentes hígidos, representadas na Figura 18, foi possível 

observar espaços periodontais preservados, além de tecidos dentais e ósseos com 

características de normalidade, ausência de áreas de reabsorção e infiltrado 

inflamatório.  
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Figura 18. Imagens representativas dos dentes hígidos de camundongos. Em todas as imagens foi possível observar 
tecidos periapicais com características de normalidade (A: 10X; B: 20X; e C: 40X).  
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A Figura 19 é uma imagem representativa do grupo experimental com 

lesão periapical induzida após o período de 2 dias de indução, onde observa-se o 

espaço periodontal levemente aumentado, presença de infiltrado inflamatório 

linfomononuclear discreto, suportado por um estroma fibrovascular delicado. A 

necrose foi observada apenas no interior dos canais radiculares. Na região periapical, 

o tecido apresentou maior número de células inflamatórias.  

Aos 7 dias (Figura 20), observou-se uma progressão da lesão periapical, 

com aumento do espaço do ligamento periodontal apical. O estroma fibrocelular estava 

permeado por células inflamatórias linfomononuleares esparsas em um grau variando 

de discreto a moderado, principalmente na região apical.  

A Figura 21 é representativa dos 14 dias de lesão periapical. Observou-

se um infiltrado inflamatório mais intenso com aumento do espaço do ligamento 

periodontal, não somente na parte apical, mas também na lateral da raiz. O estroma 

fibrocelular era moderado e localizado próximo às estruturas radiculares e no interior 

do canal radicular. A partir dos 14 dias, foi possível observar, com maior frequência, 

áreas de tecido basofílico, mal definido, compatível com necrose. Além disso, foi 

possível observar áreas edemaciadas, com espaço condizente com acúmulo de 

conteúdo aquoso, o que pode ser compatível com o processo de necrose tecidual.  

Aos 21 dias (Figura 22), foi possível observar áreas de fibrose no interior 

do canal radicular, intercaladas com evidentes áreas de necrose tecidual. Observou-

se, também, estroma fibrocelular, permeado por células linfomononucleares. Além 

disso, observou-se um processo de neoformação membranosa, com trabéculas ósseas 

em estágio inicial de mineralização.  
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Na Figura 23, figura representativa de dente com lesão periapical 

induzida aos 42 dias, claramente observa-se a persistência e manutenção do processo 

inflamatório da região periapical em estágio mais acentuado. O estroma fibrocelular 

era menos evidente. A lesão era permeada por tecido necrótico em sua totalidade. 

Além disso, observou-se intensa reabsorção do osso periapical e do cemento radicular.  

 

 

 

 



  113 | Capítulo 3 

 

 

 

 

Figura 19. Imagens representativas dos dentes de camundongos 2 dias após a indução da lesão periapical. Nota-se 

espaço periodontal levemente aumentado, presença de infiltrado inflamatório discreto. A necrose foi observada apenas 

no interior dos canais radiculares. A região periapical apresentou-se com maior número de células (A: 10X; B: 20X; e 

C: 40X).  
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Figura 20. Imagens representativas dos dentes de camundongos como lesão periapical induzida aos 7 dias. Nota-se 

uma fase de progressão da lesão periapical, com alargamento do espaço do ligamento periodontal apical. O estroma 

fibrocelular se apresentou permeado por células inflamatórias esparsas em um grau de discreto a moderado, 

principalmente na região apical (A: 10X; B: 20X; e C: 40X).  
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Figura 21. Imagens representativas dos dentes de camundongos como lesão periapical induzidas aos 14 dias. Observa-

se um infiltrado inflamatório significativo com aumento do espaço do ligamento periodontal. Além disso, foi possível 

observar com maior frequência áreas de tecido basofílico, mal definido, compatível com necrose. Além disso, foi 

possível observar áreas edemaciadas, com acúmulo de água, o que pode ser compatível com o processo de necrose 

tecidual (A: 10X; B: 20X; e C: 40X). 
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Figura 22. Imagens representativas dos dentes de camundongos como lesão periapical induzidas aos 21 dias. Observa-

se uma tentativa de reparo tecidual com um processo de neoformação membranosa, com trabéculas ósseas em estágio 

inicial de mineralização (A: 10X; B: 20X; e C: 40X).  

 

 

 

 

 

 

 



  120 | Capítulo 3 

 

 

 

 

 

 



  121 | Capítulo 3 

 

 
 

 

 

 

Figura 23. Imagens representativas dos dentes de camundongos como lesão periapical induzidas aos 42 dias. 

Observa-se processo inflamatório da região periapical em estágio mais acentuado, com estroma fibrocelular menos 

evidente. A lesão apresenta tecido necrótico em sua totalidade, com intensa reabsorção do osso periapical 

circundante e do cemento radicular (A: 10X; B: 20X; e C: 40X).  
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Morfometria em Microscopia de Fluorescência  

A Figura 24 apresenta os dados obtidos após análise da morfometria em 

microscopia de fluorescência, demonstrando diferença estatisticamente significante 

somente entre a média observada no período de 42 dias e os demais períodos de 

avaliação, sendo que no período mais tardio foi observado o maior valor (p>0,05).  

 

Figura 24. Representação gráfica das medidas das áreas das lesões periapicais aos 2, 7, 14, 21 e 42 dias. Valores 
expressos em mm2. Letras diferentes significam diferença estatisticamente significante (p>0,05).  

 
 

Análise da Expressão Gênica  

Dos fenótipos marcadores da polarização de Macrófagos M1: 

 

Cxcl10  

Aos 2 dias, houve baixa expressão do Cxcl10 nos animais com lesão 

periapical induzida, com aumento desses valores aos 7 dias, sendo esse o pico de 

expressão do Cxcl10. Quando os grupos foram comparados, houve diferença 

estatisticamente significante entre os dias 2 e 7 e entre os grupos 2 e 42 dias, sendo 

os menores valores encontrados aos 2 dias (p=0,0042) (Figura 25).  
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Figura 25. Representação gráfica da razão da expressão gênica relativa de CXCL10 para os espécimes com lesão 
periapical induzida, nos períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, normalizados pelos valores dos espécimes 
do grupo hígido (linha vermelha) nos mesmos períodos experimentais. Asterísco (*) significa diferença 
estatisticamente significante.  

 
CxCL9  

Inicialmente houve pouca expressão de CxCL9, a qual aumentou com o 

decorrer da evolução da LP, apresentando seu pico de expressão aos 42 dias. O grupo 

2 dias, apresentou diferença estatisticamente significante quando comparado aos 

grupos 14, 21 e 42 dias, sendo os valores aos 2 dias menores. Quando o grupo 7 dias 

foi comparado ao grupo de 42 dias também foi observada diferença estatisticamente 

significativa, com os valores de 7 dias os menores observados (p=0,0001) (Figura 26). 

 
Figura 26. Representação gráfica da razão da expressão gênica relativa de CXCL9 para os espécimes com lesão 
periapical induzida, nos períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, normalizados pelos valores dos espécimes 
do grupo hígido (linha vermelha) nos mesmos períodos experimentais. Asterísco (*) significa diferença 
estatisticamente significante. 
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Nos2  

A avaliação dos dados demonstrou que os dentes com indução de LP 

expressaram maiores valores de Nos2 em relação aos dentes hígidos. Em relação à 

progressão da lesão periapical, houve diferença estatisticamente significante quando 

o grupo 2 dias foi comparado aos 7 dias (p= 0.0311), tendo sido encontrada a maior 

expressão de Nos2 aos 2 dias (Figura 27). 

 
Figura 27. Representação gráfica da razão da expressão gênica relativa de Nos2 para os espécimes dos grupos 
com indução de lesão periapical, nos períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, normalizados pelos valores 
dos espécimes do grupo hígido (linha vermelha) nos mesmos períodos experimentais. Asterísco (*) significa 
diferença estatisticamente significante. 

 
Dos fenótipos marcadores da polarização de Macrófagos M2: 
Arg1  

Aos 2 dias houve significantemente maior expressão de Arg1 quando 

comparado aos 7 dias. A expressão aumentou novamente aos 14 dias, sendo também 

diferente estatisticamente do grupo de dentes com LP aos 7 dias (p=0,014) (Figura 

28). 
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Figura 28. Representação gráfica da razão da expressão gênica relativa de Arg1 para os espécimes com lesão 
periapical induzida, nos períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, normalizados pelos valores dos espécimes 
do grupo hígido (linha vermelha) nos mesmos períodos experimentais. Asterísco (*) significa diferença 
estatisticamente significante.  

 

Fizz1  

De maneira geral, não houve diferença estatisticamente significante 

(p=0,08) para a expressão de Fizz1 entre os períodos avaliados nos grupos com lesão 

periapical induzida. Todos os grupos de dentes com LP apresentaram menor expressão 

desse gene em relação aos seus controles hígidos (Figura 29). 

 
Figura 29. Representação gráfica da razão da expressão gênica relativa de Fizz1 para os espécimes com lesão 
periapical induzida, nos períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, normalizados pelos valores dos espécimes 
do grupo hígido (linha vermelha) nos mesmos períodos experimentais. Asterísco (*) significa diferença 
estatisticamente significante.  
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Ym1  

O pico de expressão de Ym1 foi observado aos 7 dias. A progressão da 

LP demonstrou, no entanto, diminuição da expressão aos 14 dias, voltando a um 

aumento aos 21 dias com estabilização dessa exoressão aos 42 dias(p=0.002) (Figura 

30). 

Figura 30. Representação gráfica da razão da expressão gênica relativa de Ym1 para os espécimes com lesão 
periapical induzida, nos períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, normalizados pelos valores dos espécimes 
do grupo hígido (linha vermelha) nos mesmos períodos experimentais. Asterísco (*) significa diferença 
estatisticamente significante.  

 
 

Mrc1  

A expressão gênica de Mrc1 iniciou aos 2 dias com valores do grupo de 

dentes com LP maiores que seus controles hígidos. Essa diferença foi diminuindo no 

decorrer dos tempos experimentais (7, 14 e 21 dias), voltando a apresentar maiores 

valores aos 42 dias. Entre os grupos com lesão periapical induzida, no entanto, não foi 

possível observar diferença estatisticamente significante (p=0,08) (Figura 31). 
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Figura 31. Representação gráfica da razão da expressão gênica relativa de Mrc1 para os espécimes com lesão 
periapical induzida, nos períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, normalizados pelos valores dos espécimes 
do grupo hígido (linha vermelha) nos mesmos períodos experimentais. Asterísco (*) significa diferença 
estatisticamente significante. 

 
  

Levando em consideração que os Nos2 e Arg1 são marcadores 

consagradados para a avaliação dos fenótipo M1 e M2, respectivamente (Rath et al., 

2014; Famenini et al., 2017; Song et al., 2019), na análise global dos resultados 

observou-se que a ativação de macrófagos do fenótipo M1 é maior em quase todos os 

tempos avaliados. Destaca-se, ainda, o pico de ativação do fenótipo M1 aos 2 dias e 

um segundo pico aos 42 dias. A menor ativação do M1 pode ser observada aos 7 dias. 

De maneira interessante, no período de 14 dias observou-se que a expressão do 

marcador para o fenótipo M1 diminui e é superada pela expressão do marcador para 

o fenótipo M2 (Figura 32).  
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Figura 32. Representação gráfica da expressão gênica relativa de Nos2 e Arg1 indicativos dos fenótipos de 

macrófagos M1 e M2, respectivamente, nos grupos de animais com lesão periapical induzida nos períodos 

experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias.  

 

 

Quantificação de citocinas 

Das proteínas marcadores da polarização de Macrófagos M1: 

GM-CSF  

Os dados demonstraram que houve maior quantidade de GM-CSF nas 

amostras de LP no decorrer dos períodos experimentais. Entretanto, aos 2 dias 

observou-se a menor quantidade, sendo diferente estatisticamente (p=0,001) dos 

grupos de 14, 21 e 42 dias (Figura 33). 
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Figura 33. Representação gráfica da razão da quantidade de GM-CSF para os espécimes com lesão periapical 
induzida, nos períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, normalizados pelos valores dos espécimes do grupo 
hígido (linha vermelha) nos mesmos períodos experimentais. Asterísco (*) significa diferença estatisticamente 
significante. 

 

 

IFN-g  

Os menores valores de IFN-g foram observado aos 7 dias, enquanto os 

maiores aos 14 dias (p=0,002). Diferenças estatisticamente significantes foram 

observadas entre os períodos de 7 e 14 dias e 7 e 21 dias (p>0,05) (Figura 34).  

 
 
 
 
 
Figura 34. Representação gráfica da razão da quantidade de IFN-g para os espécimes com lesão periapical induzida, 
nos períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, normalizados pelos valores dos espécimes do grupo hígido 
(linha vermelha) nos mesmos períodos experimentais. Asterísco (*) significa diferença estatisticamente significante. 
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IL-6  

De maneira geral, os dentes com LP apresentaram maiores valores de 

IL-6 quando comparados aos seus controles hígidos. Além disso, com a progressão da 

LP observou-se baixa expressão de IL-6 nos períodos de 7 e 14 dias com aumento 

nesta expressão nos períodos de 21 e 42 dias. Os menores valores de expressão de 

IL-6 foram observados aos 14 dias, com diferença estatisticamente significante com os 

períodos de 2 e 21 dias (p=0.002) (Figura 35). 

 
 
 
 
Figura 35. Representação gráfica da razão da quantidade de IL-6 para os espécimes com lesão periapical induzida, 
nos períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, normalizados pelos valores dos espécimes do grupo hígido 
(linha vermelha) nos mesmos períodos experimentais. Asterísco (*) significa diferença estatisticamente significante. 

 

IL-1β  

Nota-se que a quantidade de IL-1β começou alta aos 2 dias, sofrendo 

redução aos 7 e 14 dias, mas voltando a ser alta aos 21 e 42 dias. Observou-se 

diferença (p=0,001) entre os grupos 2 e 14 dias e entre os grupos 14 e 42 dias, sendo 

a menor quantidade de IL-1β encontrada aos 14 dias. Além disso, houve também 

diferença estatisticamente significante entre os grupos 7 e 42 dias, sendo a maior 

quantidade de IL-1β encontrada aos 42 dias (Figura 36).  
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Figura 36. Representação gráfica da razão da quantidade de IL-1b para os espécimes com lesão periapical induzida, 
nos períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, normalizados pelos valores dos espécimes do grupo hígido 
(linha vermelha) nos mesmos períodos experimentais. Asterísco (*) significa diferença estatisticamente significante. 

 

TNF-α  

Nota-se que no decorrer da progressão da LP as quantidades de TNF- α 

aumentaram, atingindo o pico nos dias 21 e 42. Os valores aos 2 e 14 apresentaram 

diferença significante (p=0,001) dos valores de TNF- α com relação aos 42 dias (Figura 

37).  

 

 

 

Figura 37. Representação gráfica da razão da quantidade de TNF-a para os espécimes com lesão periapical induzida, 
nos períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, normalizados pelos valores dos espécimes do grupo hígido 
(linha vermelha) nos mesmos períodos experimentais. Asterísco (*) significa diferença estatisticamente significante. 
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Das proteínas marcadores da polarização de Macrófagos M2: 

IL-4  

A quantidade de IL-4 encontrada nos dentes com LP avaliados permitiu 

observar que aos 14 dias houve diminuição significativa quando comparado aos 2 e 7 

dias (p=0,017), voltando a aumentar significativamente aos 42 dias (Figura 38).  

 

 

 

 
Figura 38. Representação gráfica da razão da quantidade de IL-4 para os espécimes com lesão periapical induzida, 
nos períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, normalizados pelos valores dos espécimes do grupo hígido 
(linha vermelha) nos mesmos períodos experimentais. Asterísco (*) significa diferença estatisticamente significante. 

 
 

 

IL-13  

Inicialmente (2, 7 e 14 dias) a quantidade de IL-13 nos dentes com LP 

manteve-se na mesma quantidade basal, ou seja, mantendo as quantidades 

encontradas nos dentes hígidos. Aos 21 e 42 dias essa expressão foi maior, inclusive 

sendo diferente estatisticamente com relação aos grupos aos 21 dias e 7 dias. Também 
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se observou diferença quando os dentes aos 42 dias foram comparados com os grupos 

de dentes aos 2, 7 e 14 dias (p<0,0001) (Figura 39).  

 

Figura 39. Representação gráfica da razão da quantidade de IL-13 para os espécimes com lesão periapical induzida, 
nos períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, normalizados pelos valores dos espécimes do grupo hígido 
(linha vermelha) nos mesmos períodos experimentais. Asterísco (*) significa diferença estatisticamente significante. 

 
 

IL- 10  

Aos 21 dias foi observada a maior quantidade de IL-10 durante a 

progressão da LP. Quando os grupos foram comparados, observou-se diferença 

estatisticamente significante entre o período de 21 dias quando comparado aos 

períodos experimentais de 7 e 14 dias (p=0,0002) (Figura 40).  
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Figura 40. Representação gráfica da razão da quantidade de IL-10 para os espécimes com lesão periapical induzida, 
nos períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias, normalizados pelos valores dos espécimes do grupo hígido 
(linha vermelha) nos mesmos períodos experimentais. Asterísco (*) significa diferença estatisticamente significante. 

 
A Figura 41 demonstra de maneira simplificada todos os achados 

encontrados após a avaliação da expressão gênica e de proteínas nos diferentes 

períodos experimentais após a indução da lesão periapical.  
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Figura 41. Ilustração dos dados obtidos nas avaliações microscópica, qRT-PCR e Luminex® após 

indução da lesão pericapical nos períodos experimentais de 2, 7, 14, 21 e 42 dias. Setas 

representam aumento ou diminuição das quantidades de expressão. Setas da cor roxa demonstram 

períodos experimentais com predomíneo do fenótipo de macrófagos M1. Setas da cor verde 

demonstram períodos experimentais com predomíneo do fenótipo de macrófagos M2.  
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DISCUSSÃO 

Os macrófagos estão envolvidos no desenvolvimento de patologias 

crônicas e doenças autoimunes. Durante o desenvolvimento dessas doenças, essas 

células desempenham um papel fundamental estimulando a inflamação assim como 

mediando o processo de reparo. Essa atuação dicotômica está relacionada aos dois 

fenótipos principais que essas células podem expressar, conhecidos como M1 e M2, 

desempenhando funções pró- e anti-inflamatórias, respectivamente (Di Benedetto et 

al., 2019). Nesse sentido, diversos estudos na literatura recente têm destacado a 

importância do conhecimento profundo da função dessas células nas diferentes 

patologias assim como a sua utilização como alvo terapêutico para o tratamento das 

mesmas (Bi et al., 2019; Chen et al., 2019; Khan et al., 2019; Lin et al., 2019; Ma et 

al., 2019a,b; Milich et al., 2019; Momtazi-Borojeni et al., 2019; Pathria et al., 2019; 

Reichel et al., 2019; Rendraet al., 2019; Shrivastava et al., 2019).  

Tendo em vista a ausência de estudos que avaliaram aspectos 

microscópicos, moleculares e de expressão gênica envolvidos na polarização de 

macrófagos durante a progressão de patologias crônicas da cavidade bucal, o objetivo 

do presente estudo foi realizar a caracterização fenotípica de macrófagos M1 e M2 

durante o desenvolvimento de lesões periapicais induzidas experimentalmente em 

camundongos.  

Os resultados do presente estudo demonstraram que com o decorrer dos 

períodos experimentais, a lesão periapical progrediu, com destruição progressiva do 

ligamento periodontal, cemento e osso alveolar e aumento de área de reabsorção 

óssea. Com base nos resultados de expressão gênica e quantificação das citocinas, 

observou-se, também, que a progressão da lesão periapical ocorreu de maneira 
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dinâmica. Tanto os marcadores para macrófagos polarizados em M1 quanto para os 

marcadores para macrófagos polarizados em M2 estiveram presentes em diferentes 

níveis, em todos os períodos experimentais, sugerindo que no organismo existem vias 

compensatórias.  

Ao contrário dos linfócitos, que apresentam em sua cromatina alterações 

fenotípicas após exposição às citocinas, os macrófagos têm um perfil de expressão 

gênica que é influenciado pelo tipo, concentração e longevidade da exposição aos 

agentes estimulantes (Casseta, 2011). Assim, para estudar a polarização fenotípica dos 

macrófagos é necessário entender o microambiente inflamatório no qual esse 

macrófago está inserido. Por isso, selecionamos citocinas, quimiocinas e fatores de 

crescimento relacionados à ativação e outras expressas pelos macrófagos após sua 

polarização em M1 ou M2.  

As citocinas Cxcl9, Cxcl10 e Cxcl11 são potentes agentes quimiotáticos 

de células mononucleares (Corbera-Bellalta et al., 2016). Elas são comumente 

produzidas por células locais em lesões inflamatórias e são capazes de estimular a taxia 

de células Th1, principalmente células T natural killer (NK). Essas três quimiocinas 

estão relacionadas estrutural e funcionalmente, são induzidas por IFN-γ e atuam por 

meio do receptor de quimiocinas CXCR3 (Dufour et al., 2002; Elia e Guglielmi, 2018). 

Sabe-se que o ambiente de citocinas e quimiocinas gerado pelas células T helper 1 

(Th1) ou Th2 pode ter efeitos distintos na fisiologia dos macrófagos (Mosser e 

Edwards, 2008). Assim, por estarem relacionadas à resposta Th1, essas quimiocinas 

são consideradas marcadores de polarização de macrófago M1 (Martinez et al., 2008).  

O presente estudo demonstrou que a quimiocina Cxcl9 (C-X-C motif 

chemokine 9) aumentou progressivamente ao longo do tempo com um pico de 
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expressão aos 42 dias. A expressão de Cxcl10, no entanto, aumenta significativamente 

no período experimental de 7 dias. Há duas possibilidades que explicam esse 

fenômeno. A primeira é que pode estar ocorrendo um aumento de macrófagos M1 aos 

7 dias e, portanto, o Cxcl10 também aumenta. No entanto, outros marcadores 

importantes de polarização de macrófagos M1, como NOS2 e TNF-a, não apontam 

para essa opção, uma vez que não estão significativamente aumentados no dia 7. Isso 

conduz o raciocínio para a segunda opção, a de que o Cxcl10 está funcionando nesse 

período como um fator quimiotático para macrófagos. No entanto, aos 42 dias a 

inflamação apresenta outro quadro. Tanto o Cxcl9, quanto o Cxcl10 estão aumentados, 

bem como os marcadores para M1, como o NOS2 e TNF-a.   

A citocina Fizz1 (found in the inflammatory zone ou também chamado de 

RELMa) é uma proteína produzida por macrófagos, eosinófilos e no epitélio alveolar 

durante inflamação alérgica pulmonar e asma (Nair et al., 2009). Essa citocina é um 

dos membros da família de proteínas secretadas ricas em cisteína encontradas em 

camundongos. Sua expressão é fortemente regulada pelas interleucinas 13 e 4 (Liu et 

al., 2004a) e esta citocina, juntamente com a Arg1, participa do reparo e 

remodelamento tecidual (Liu et al., 2004b). Um estudo em modelo de infestação 

parasitária demonstrou que o Fizz1, embora induzido por IL-4 e IL-13, funciona como 

um mecanismo de feedback para suprimir respostas Th2 (Pesce et al., 2009). Estudos 

em modelos experimentais como alergia, parasitoses, fibrose pulmonar e asma (Raes 

et al., 2002; Liu et al., 2004a; Zhao et al., 2015b) têm demonstrado aumento na 

expressão de Fizz1. No entanto, o modelo experimental de lesão periapical utilizado 

nesse trabalho demonstrou que durante sua progressão a expressão gênica do Fizz1 

foi sempre baixa, inclusive em relação ao grupo controle. Esses resultados permitiram 
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desenvolver a hipótese de que na lesão perapical, assim como o que o estudo em 

modelo de inflamação granulomatosa e fibrose pulmonar (Pesce et al., 2009), o Fizz1 

não é essencial para o desenvolvimento de respostas induzidas por Th2. No entanto, 

mais estudos são necessários para entender com profundidade o papel dessa proteína 

na progressão da lesão periapical, uma vez que a tentativa de combater os patógenos 

da lesão periapical induzida e não tratada pode estar regulando essa citocina por meio 

da inibição da sua expressão.  

Já a proteína semelhante a quitinase Ym1, também conhecida como 

Chil3, membro da família de proteínas semelhantes às quitinases de camundongos, é 

um conhecido marcador para macrófagos do fenótipo M2 (Raes et al., 2002).Essa 

citocina pode ser secretada por células dendríticas, células microgliais, macrófagos, 

osteoclastos e neutrófilos (Wu et al., 2016). Assim como o Fizz1, a Ym1 também é 

induzida por IL-4 em macrófagos (Raes et al., 2002). Os resultados do presente estudo 

obtidos da análise de Ym1 durante a progressão da lesão periapical demonstrou o pico 

de sua expressão gênica aos 7 dias. Interessantemente, o resultado da quantificação 

de IL-4 no mesmo período experimental também apresenta seu maior pico.  

Como já descrito, os macrófagos M2 promovem principalmente o balanço 

ou a inibição dos efeitos de macrófagos M1 e promovem o reparo, a remodelação 

tecidual e angiogênese (Koh et al., 2018). Assim, no presente estudo, é compreensível 

encontrar macrófagos de ambos os fenótipos estudados ao longo de todos os tempos 

experimentais. Como os canais radiculares não foram tratados, os patógenos não 

foram removidos e, portanto, o estímulo inflamatório esteve sempre presente. No 

entanto, em diversos momentos, observou-se a tentativa do organismo em controlar 
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a inflamação e a destruição tecidual. Aos 42 dias, por exemplo, houve uma 

exacerbação da inflamação, com grande destruição tecidual e necrose celular.  

O receptor Mrc1 (receptor de manose C-tipo 1) é considerado um 

indicador de ativação do macrófago M2 em camundongos e humanos (Martinez-

Pomares, 2012) e sua expressão é altamente induzida pela secreção de IL-13 

(Christmann et al., 2011). Corroborando com a afirmativa de que ambos os macrófagos 

estão presentes, a expressão gênica do Mrc1 aumentou significativamente no período 

experimental de 42 dias com aumento significativo também da IL-13 nesse período 

experimental.  

No presente estudo, o GM-CSF (fator estimulador de colônias de 

granulócitos e macrófagos) foi observado em níveis baixos no início da lesão periapical 

(dia 2 após a indução). Após esse período, sua expressão aumentou significativamente 

(aos 7 e 14 dias) e depois manteve uma quantidade basal. Esse fator é uma 

glicoproteína relacionada ao crescimento e diferenciação de células, entre elas 

granulócitos (neutrófilos, eosinófilos e basófilos), monócitos, eritrócitos e macrófagos. 

O GM-CSF é secretado por um grande espectro de células, sendo as principais os 

macrófagos, células endoteliais e células T ativadas (Radics et al., 2003). A lesão 

periapical é composta por duas fases distintas. A inicial é a fase aguda, ou a fase de 

crescimento, a qual se dá entre os 7 e 21 dias após a indução. A segunda fase é a 

crônica, após o período de 21 dias, causada pela permanência prolongada dos 

patógenos e seus produtos (Stashenko et al., 1998; Corotti et al., 2009). Nossos 

resultados demonstraram que nos períodos iniciais da lesão periapical, 7 e 14 dias, 

fase aguda, parece estar havendo uma maior estimulação da diferenciação e 
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proliferação celular afim de se estabelecer uma resposta frente ao patógeno agressor. 

Isso se traduz pelas altas quantidades de GM-CSF nesse período. 

De Rossi e colaboradores (2008) demonstraram que animais knockout 

para IFN-γ desenvolveram lesões periapicais maiores quando comparados aos 

controles nos dias 21 e 42, sugerindo que, o IFN-γ pode ter efeito protetor sobre a 

patogênese do osso periapical. Além disso, Garlet e colaboradores (2008) em seu 

trabalho com animais IFN-γ-/- e com doença periodontal, demonstraram o papel 

essencial do IFN-γ. A falta de IFN-γ esteve associada com menor expressão de 

citocinas e quimiocinas inflamatórias, modulando negativamente a migração celular 

inflamatória para os tecidos periodontais. Essa diminuição da resposta inflamatória 

associada à diminuição da expressão de RANKL possivelmente explica o fenótipo 

menos severo apresentado pelos animais knockout. A ausência de IFN-γ, no entanto, 

resultou no comprometimento da imunidade, uma vez que os animais apresentaram 

maior quantidade de bactérias no periodonto, maior resposta na fase aguda e 

disseminação bacteriana, seguida de morte de camundongos por volta de 45 dias após 

a infecção. Os resultados obtidos no presente estudo seguiram a mesma linha de 

raciocínio, corroborando com De Rossi et al. (2008) e Garlet et al. (2008), uma vez 

que a maior quantidade de IFN-γ foi observada aos 14 e 21 dias, mesma fase de maior 

quantidade de macrófagos M2, demonstrando seu papel protetor, apesar do IFN-γ ser 

um clássico marcados para M1.  

As principais citocinas da resposta Th1 são TNF-a e IL-1β, ambas capazes 

de estimularem a osteoclastogênese (Pfeilschifter et al., 1989; Metzger e Narayanan, 

2019). Elas estimulam a produção de RANKL, um dos principais reguladores da 

osteoclastogênese (Hofbauer et al., 1999). Assim como o TNF-a, a IL-6 pode estimular 
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diretamente a osteoclastogênese e a reabsorção óssea (Kwan et al., 2004). Apesar 

disso, a IL-6 tem sido descrita na literatura como tendo uma característica pleiotrópica, 

ora efeito pró-inflamatório (Metzger e Narayanan; 2019) ora efeito anti-inflamatório 

(Mauer et al., 2014), sendo então seu efeito dependente do microambiente imune 

local, células-alvo e da interação com outras citocinas (Bando et al.,1993; Gazivoda et 

al., 2009). Esta citocina tem sido considerada mediadora da reabsorção óssea nas 

lesões periapicais (Marton e Kiss 2000) e sua maior produção relacionada a lesões 

sintomáticas e maiores em humanos, sugerindo suas propriedades pró-inflamatórias 

(Gazivoda et al., 2009). No presente estudo, o pico de IL-6 foi observado aos 2 dias 

após a indução da lesão periapical, período inicial do processo inflamatório com 

características pró-inflamatórias na tentativa de eliminar o patógeno.   

De maneira semelhante, as maiores quantidades de IL-1β foram 

observadas nos tempos experimentais de 2 e 42 dias, esse último quando a inflamação 

já é considerada crônica e a resposta inflamatória é exacerbada, inclusive com necrose 

tecidual visualizada microscopicamente nos espécimes analisados. IL-1β conhecido 

como um forte estimulador da reabsorção óssea, tanto in vitro como in vivo. Ela regula 

positivamente a produção de RANKL, aumentando sua atividade e estimulando a 

osteoclastogênese (Ruscitti et al., 2015). 

O TNF-a apresentou as maiores quantidades no dia 42. Essa citocina está 

relacionada com potente estimulação da destruição dos tecidos periapicais (Araujo-

Pires et al., 2014). Paralelamente, França e colaboradores (2019) observaram que 

lesões periapicais com reabsorção do tecido ésseo apresentaram maior quantidade de 

TNF-a, indicando seu papel inflamatório, mediado pelo fenótipo Th1 e macrófagos M1. 

Concordamos com esses achados, uma vez que no período de maior reabsorção óssea 
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observada nos cortes histológicos corados em HE, o TNF-a também estava altamente 

expresso.  

Macrófagos M2 estão relacionados à prevenção de infestação parasitária, 

remodelação tecidual e exibem efeitos imunorregulatórios (Shrivastava e Shukla, 

2019). Assim, os macrófagos M2 podem também promover o reparo tecidual, e não 

simplesmente fazer a inibição de vias destrutivas dos tecidos (Garlet et al., 2018). 

Essas células são ativadas por IL‐4 e IL‐13 e secretam IL-10 em altas concentrações 

(Martinez et al., 2008; Jenkins et al., 2013; Chávez-Galán et al., 2015; Atri et al., 2018).  

Embora as citocinas IL-4 ou IL-13 dividam o mesmo receptor e, por isso, 

possam mediar efeitos fisiológicos semelhantes, as duas citocinas parecem ser 

reguladas de maneira diferente e desempenhar papéis distintos durante a resposta 

imune. A IL-4 está relacionada com a geração de anticorpos IgE de alta afinidade; já 

a IL-13 apresenta efeitos teciduais localizados (Van Dyken e Locksley, 2013). Além 

disso, IL‐4 e IL‐13 podem estimular células endoteliais na produção de OPG, 

influenciando negativamente o processo de reabsorção óssea (Metzger e Narayanan, 

2019). De Rossi et al. (2008) em seu estudo que concluiu que a IL-4 não apresentou 

efeito significativo no desenvolvimento da lesão periapical. Nossos resultados 

demonstrarem que aos 14 dias a IL-4 estava menos expressa, com valores próximos 

aos basal. No entanto, observou-se um fenômeno interessante. Sabe-se que a Arg-1 

é fortemente regulada pela IL-4 (Gray et al., 2005). Assim, quando observamos os 

dados de ambos os marcadores notamos que aos 7 dias a Arg1 apresentou sua menor 

expressão dentre os tempos experimentais. No entanto, a IL-4 apresentou seu pico de 

expressão. A seguir, no dia 14, há um aumento significativo de Arg1, o qual apresenta 

seu pico de expressão nesse dia. Assim, esses resultados nos induzem a elaborar a 
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hipótese de que a expressão de IL-4 estimulou a expressão de Arg1 e, 

consequentemente, estimulou a polarização de macrófagos M2. Portanto, pode ser que 

a IL-4 não apresente efeitos pontuais na lesão periapical, como sugerido por De Rossi 

et al. (2008), mas o quadro inflamatório deve ser analisado amplamente, pois 

compensações e estímulos diversos podem estar acontecendo.  

Nos tempos iniciais avaliados (2, 7 e 14 dias), observou-se que a 

quantidade de IL-13 estava muito semelhante à quantidade basal. Já nos tempos 

finais, 21 e 42 dias, esses valores aumentaram significativamente. Aos 21 dias 

observamos a tentativa de indução de reparo, com maior quantidade de marcadores 

para macrófagos M2. Já aos 42 dias, mesmo o organismo tentando produzir citocinas 

e quimiocinas anti-inflamatórias, como o estímulo patogênico estava presente e havia 

grande presença de destruição e necrose tecidual, nesse período nossos resultados 

demonstraram exacerbação da inflamação.  

A citocina IL-10 é conhecida pela sua capacidade em inibir a atividade de 

algumas células, proporcionando assim proteção contra danos aos tecidos, afetando a 

capacidade de eliminação de patógenos. Por isso, é considerado um componente 

imunorregulador do sistema imunológico. É produzido por macrófagos, células 

dendríticas, células B e T-regs (Shrivastava e Shukla, 2019). Na lesão periapical, tem-

se demonstrado sua capacidade na supressão da perda óssea (Azuma et al., 2018), 

portanto uma ação supressora endógena do desenvolvimento da lesão periapical (De 

Rossi et al., 2008). A maior expressão IL-10 observada no presente trabalho ocorreu 

aos 21 dias, período esse que associamos com uma maior polarização de macrófagos 

M2, e uma tentativa mais acentuada de resposta anti-inflamatória.  
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Os dois fenótipos principais de macrófagos podem variar de M1 pró-

inflamatório a M2 anti-inflamatório. O desequilíbrio dos subtipos de macrófagos pode 

influenciar a doença e exacerbar os distúrbios inflamatórios, enquanto o predomínio 

do subtipo M2 favorecerá a resolução da doença (Yang et al., 2018). A classificação 

dos fenótipos de macrófagos em M1 e M2 pode ser observada de acordo com duas 

vias opostas de metabolismo. Macrófagos podem metabolizar a arginina via óxido 

nítrico sintase (NOS) em óxido nítrico (NO) e citrulina, os definindo como macrófago 

M1. Por outro lado, os macrófagos podem metabolizar a arginina em ornitina e uréia, 

promovendo a regulação da proliferação celular e reparo tecidual com a produção de 

colágeno, os definindo como macrófagos M2 (Mills, 2012).  

No segundo dia após a indução da lesão periapical, observou-se a 

expressão gênica de ambos os marcadores tanto da Arginase 1 (Arg1) quanto do NOS2 

(óxido nítrico sintase induzível - iNOS/NOS2), no entanto a expressão de NOS2 

apresentou seu pico de expressão nesse dia. A Arg1 é uma metaloenzima que catalisa 

a conversão de arginina em ornitina e uréia e em macrófagos é induzida por IL-4/IL-

13 (Van Dyken e Locksley, 2013), enquanto o NOS2 é expresso po macrófagos induzido 

por TNF-a, IL-1, IFN-γ e lipopolissacarídeos (LPS) (Rath et al., 2014). Micro-

organismos Gram-negativos, predominantes na lesão periapical, contêm em sua 

parede celular a endotoxina bacteriana, o LPS. Ele pode ser liberado durante a 

multiplicação, estresse ou morte bacteriana, estimulando o sistema imune a liberar 

grande número de mediadores químicos como IL-1a, IL-1b, TNF-a e IL-6 (Stashenko 

et al., 1987; Tronstad, 1992; Stashenko et al., 1992). Após 14 dias da indução da lesão 

periapical, o organismo tenta estabelecer uma resposta anti-inflamatória. O aumento 

da expressão da ARG1 e a queda do NOS2 indica essa tentativa. No entanto, como o 



Capítulo 3 | 149 

 

estímulo patogênico não foi removido, aos 21 dias já há o aumento na expressão de 

NOS2, marcador de M1, que segue até os 42 dias após a indução da lesão periapical.  

Um estudo com animais knockout para iNOS demonstrou a importância 

do NO derivado do iNOS no controle da infecção e progressão das lesões periapicais. 

Camundongos knockout desenvolveram maior recrutamento de células inflamatórias e 

lesões osteolíticas. Além disso, o iNOS esteve associado a um desequilíbrio nos 

moduladores da reabsorção óssea RANK, SDF-1α/CXCL12 e OPG (Fukada et al., 2008). 

Assim, a alta expressão de iNOS em praticamente em todos os tempos experimentais 

do presente estudo pode explicar a progressiva perda óssea encontrada.  

Até o presente momento, apenas três trabalhos avaliaram a importância 

da polarização de macrófagos em lesão periapical. Weber e colaboradores (2018) 

caracterizaram por meio de análise imunohistoquímica a polarização de macrófagos 

em granulomas periapicais, cistos radiculares e cistos dentígeros. Para identificarem 

os diferentes fenótipos, o anticorpo CD68 foi utilizado como marcador de macrófagos, 

CD11c para a identificação de macrófagos M1 e CD163 e MRC1 para a identificação de 

macrófagos M2. Como resultado, os cistos radiculares apresentaram maior polarização 

M1, enquanto os granulomas apicais mostraram um grau significativamente maior de 

M2.  

De maneira semelhante, mais recentemente, França e colaboradores 

(2019) avaliaram os fenótipos de macrófagos em cistos radiculares e granulomas 

periapicais. Para isso avaliaram por imunohistoquímica oa marcadores CD68, TNF-α e 

CD163. Eles concluíram que macrófagos M1 estiveram relacionados ao crescimento e 

progressão dos cistos radiculares, enquanto a capacidade imunomoduladora dos 

macrófagos M2 estavam relacionados à manutenção dos granulomas.  
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Por fim, Ribeiro e colaboradores (2018), também após análise por 

imunohistoquímica, concluíram que os macrófagos M2 participaram ativamente da 

resposta inflamatória dos cistos periapicais e correlacionaram-se com a expressão de 

certas citocinas agudas relacionadas a Th1, como a TNF‐α e IL‐6.  

Assim, o presente estudo foi o primeiro na literatura científica a avaliar a 

polarização de macrófagos nos fenótipos M1 ou M2 durante a gênese e 

desenvolvimento da lesão periapical, tendo como parâmetros aspectos microscópicos 

de cortes corados em HE, expressão gênica por qRT-PCR e quantidade de citocinas e 

quimiocinas por meio de LuminexÒ que fazem parte desse processo.  

Resumidamente, nossos resultados demonstraram que aos 2 e 7 dias há 

predominantemente expressão macrófagos M1 ativados. Pode-se inferir esse resultado 

pois marcadores importantes dessa polarização estavam altamente expressos como o 

Cxcl10 e Nos2, além do aumento da quantidade de IL-6 e IL-1b e baixa expressão de 

Arg1, IL-13 e Il-10 durante esse período. Aos 14 dias, a expressão de Arg1 indica a 

tentativa do hospedeiro em estabelecer uma resposta anti-inflamatória com a 

polarização de macrófagos M2. No tempo experimental de 21 dias após indução da 

lesão periapical parece ser um segundo ponto chave na tentativa de resolução da 

inflamação. Nota-se a tentativa de resolução da infecção, para evitar maiores danos 

teciduais. No entanto, o estímulo permanece com a não eliminação do agente etilógico 

bacteriano e por isso, apesar da tentativa do organismo em expressar citocinas anti-

inflamatóricas como IL-4 e IL-13, ocorre a necrose tecidual. Além disso, há o aumento 

de marcadores pró-inflamatórios e de diferenciação de macrófagos para o fenótipo M1, 

como Cxcl9, GM-CSF, IL-1b e TNF- α. Podemos concluir que a polarização de 
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macrófagos é dinâmica e que sua polarização precisa ser estudada dentro de um 

quadro geral da resposta inflamatória.  

 
CONCLUSÃO 

Com o decorrer dos períodos, a lesão periapical progrediu, com 

destruição progressiva do ligamento periodontal, cemento e osso alveolar e aumento 

da sua área. Com base nos resultados de expressão gênica e quantificação das 

citocinas, observou-se que a progressão da lesão periapical ocorre de maneira 

dinâmica. Tanto os marcadores para macrófagos polarizados em M1 quanto para os 

marcadores para macrófagos polarizados em M2 estiveram presentes em diferentes 

níveis, em todos os períodos experimentais. Inferimos que houve um predomínio do 

fenótipo M1 nos períodos inicias da lesão periapical, passando pela tentativa de reparo 

com o fenótipo M2 aos 14 e 21 dias e voltando ao fenótipo M1 quando a lesão está 

estabelecida e é caracterizada como crônica.   

 

 

 

  



 



 

 
 
 
 
 
 

5. Capítulo 4 
MODULAÇÃO DOS FENÓTIPOS M1 E M2 DE MACRÓFAGOS APÓS ESTÍMULO COM 

DIFERENTES MATERIAIS UTILIZADOS NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO 
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MODULAÇÃO DOS FENÓTIPOS M1 E M2 DE MACRÓFAGOS APÓS ESTÍMULO 

COM DIFERENTES MATERIAIS UTILIZADOS NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO 

 

INTRODUÇÃO  

As lesões periapicais representam uma resposta inflamatória excessiva 

do organismo que na tentativa de eliminar o estímulo agressor leva à necrose da polpa 

e à reabsorção óssea alveolar (Xiong et al., 2019). Uma particularidade dessas lesões 

é que a mandíbula e maxila são os únicos ossos do corpo em que não há barreiras 

epiteliais contra agentes infecciosos, caso a polpa se torne necrótica e infectada. Os 

tecidos dentários representam um caminho direto para a medula óssea, assim as 

respostas tecidual e imunológica são fundamentais para a proteção contra a 

disseminação de agentes infecciosos para outras regiões do organismo (Braz-Silva et 

al., 2019).  

Histologicamente, a lesão periapical apresenta um infiltrado inflamatório 

com diferentes tipos celulares. Entre os leucócitos, o neutrófilo é o primeiro tipo celular 

a infiltrar na região infectada, sendo considerada a primeira linha de defesa, a qual 

estimula a migração de outras células como monócitos, linfócitos e macrófagos 

(Metzger 2000; Gazivoda et al. 2009). Os processos periapicais crônicos apresentam 

também um infiltrado celular mononuclear, compostos por células apresentadoras de 

antígenos, linfócitos T e B e seus efetores (Márton e Kiss, 2000). Todo o mecanismo 

de defesa do hospedeiro é mediado por citocinas pró e anti-inflamatórias. Elas têm um 

papel central no controle da direção, intensidade e duração da resposta inflamatória 

(Roescher et al., 2009). Essas citocinas podem ser interleucinas (IL), fator de necrose 
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tumoral (TNF), interferon (IFN), fator estimulador de colônias (CSF), fator de 

transformação de crescimento (TGF), dentre outras (Stashenko, 1990).  

Esse processo inflamatório inicia-se pela polpa dental, entretanto os 

micro-organismos responsáveis não ficam localizados apenas nessa região, podendo 

disseminar-se também para todo o sistema de canais radiculares, biofilme apical e 

tecidos periapicais (Leonardo et al., 2002; Rocha et al., 2008; Kwang e Abbott, 2014, 

Xiong et al., 2019). Assim, o sucesso do tratamento endodôntico está intimamente 

relacionado ao controle da infecção (Sundqvist et al., 1998).  

Assim, para favorecer o processo de reparo após o tratamento 

endodôntico de dentes com necrose pulpar e lesão periapical deve-se levar em 

consideração fatores relacionados ao hospedeiro como condições crônicas sistêmicas 

como a diabetes, a hipertensão e a menopausa, assim como fatores locais relacionados 

ao protocolo clínico instituído (Holland et al., 2017). 

Em relação ao protocolo de tratamento endodôntico destaca-se a 

importância da realização de um correto preparo biomecânico a fim de promover a 

limpeza e modelagem dos canais radiculares; utilização de soluções irrigadoras que 

apresentem atividade antimicrobiana, além de promover a remoção de debris e a 

neutralização de compostos orgânicos; realização de múltiplas sessões com a utilização 

de curativo de demora para a ampla de desinfecção de todo o sistema de canais 

radiculares; e obturação hermética dos canais radiculares para a impedir a 

comunicação entre o canal e a região periapical.  

Um cimento endodôntico ideal deve apresentar propriedades físicas, 

químicas e biológicas adequadas (Gatewood, 2007; Saxena et al., 2013; Holland et al., 

2017). Diferentes fatores podem interferir no sucesso do tratamento e do processo de 
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reparo, incluindo o tipo e a composição dos cimentos (Gatewood, 2007; Saxena et al., 

2013; Jitaru et al., 2016; Holland et al., 2017), assim como a possível liberação de 

substâncias por esses cimentos que poderão atingir a região periapical (Saxena et al., 

2013). 

Dentre os materiais obturadores, destacam-se aqueles à base de 

hidróxido de cálcio como o padrão ouro uma vez que apresentam propriedades físicas, 

químicas e biológicas apropriadas (Gatewood, 2007; Saxena et al., 2013). Entretanto, 

cimentos à base de cálcio e sílica foram introduzidos na Odontologia Contemporânea 

há mais de vinte anos (Parirokh et al., 2018) e desde então são utilizados com 

diferentes aplicações clínicas, devido à sua capacidade de selamento e 

biocompatibilidade tecidual (Parirokh et al., 2018; Torabinejad et al., 2018). 

No entanto, novos cimentos endodônticos estão sendo desenvolvidos 

com a intenção de, além de apresentarem capacidade de selamento, serem agentes 

adjuvantes no processo de reparo como os materiais biocerâmicos, os quais são 

cimentos bioativos e que, portanto, favorecem a sobrevivência, diferenciação e função 

osteoblástica (Giacomino et al., 2019). Além disso, quando esses novos cimentos 

endodônticos à base de biocerâmica foram comparados ao MTA e aqueles óxido de 

zinco e eugenol em relação a propriedade antimicrobiana, a nova geração de cimento 

apresentou melhores resultados (Singh et al., 2016).  

Entretanto, muitas informações relevantes a respeito dos cimentos à 

base de silicato e cálcio ainda necessitam ser elucidadas a fim de se avaliar o real 

impacto na longevidade e sucesso do tratamento endodôntico utilizando esses 

materiais (Donnermeyer et al., 2018). Recentemente, uma revisão sistemática 

destacou que a literatura apresenta artigos comparando diversas marcas comerciais, 
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porém trabalhos essencialmente de ensaios in vitro (Sanz et al., 2019). Assim, a rápida 

introdução desses materiais no comércio especializado associada a escassez de 

estudos com foco nos efeitos biológicos desses materiais destaca a necessidade de 

novos estudos. 

Paralelamente, embora se utilize cimentos endodônticos biocompatíveis, 

com capacidade de indução de tecido mineralizado apical, o reparo não será completo 

sem a correta desinfecção de todo o sistema de canais radiculares e regiões apical e 

periapical. Assim, a correta desinfecção do sistema de canais radiculares deve 

associada à utilização do curativo de demora nos casos de dentes com lesão periapical. 

As propriedades biológicas, assim como atividade antimicrobiana, indução de tecido 

mineralizado e neutralização do LPS bacteriano (Georgopoulou et al., 1993; Holland et 

al., 2003; Mizuno et al., 2008; de Castro Rizzi-Maia et al., 2016; Hidalgo et al., 2016) 

fazem com que materiais à base de hidróxido de cálcio associado a veículo viscoso, 

como a pasta Calenâ, sejam a medicação intracanal de escolha para uso clínico 

(Holland et al., 2017). 

Paralelamente, a interação do material obturador, assim como da 

medicação intracanal, com os tecidos periapicais por meio do forame apical, pode 

modular a resposta inflamatória decorrente da infecção presente (da Silva et al., 2010; 

Pereira et al., 2014; Borsatto et al., 2016; Jeanneau et al., 2019).  

Assim, torna-se de fundamental importância a realização de estudos para 

a avaliação do efeito dos diferentes materiais utilizados durante o tratamento 

endodôntico na modulação do processo inflamatório e do sistema imune. 

Nesse sentido, Souza e colaboradores, em 2018, observaram que o 

Endosequence (Brasseler) estimulou os menores níveis de IL‐12 em comparação com 
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AH Plus (Dentsply), Sealer 26 (Dentsply) e níveis mais altos de IL‐6 em comparação 

com Sealer 26. Os materiais avaliados, no entanto, não diferiram na expressão de IL‐

8, IL‐10, TNF‐a e IL‐4. Recentemente, Jeanneau e colaboradores, em 2019, por 

exemplo, avaliaram em cultura de célula a capacidade que materiais a base de óxido 

de zinco e eugenol em modular a expressão de IL-6 e TNF-a (citocinas pró-

inflamatórias). Eles concluíram que o Endomethasone N (Septodont) foi capaz de inibir 

a secreção dessas citocinas, gerando um efeito anti-inflamatório, o qual poderia reduzir 

a reação inflamatória, melhorando o reparo periapical e consequentemente, 

melhorando o resultado clínico.  

Durante a progressão da infecção do sistema de canais radiculares e instalação 

da lesão periapical, os macrófagos estimulam um processo inflamatório via liberação 

de citocinas e quimiocinas, resultando no recrutamento e ativação de outras células, 

como os neutrófilos e os monócitos. Dependendo do estímulo agressor, da quantidade 

de citocinas produzidas e da duração da exposição, os macrófagos podem ser 

polarizados em dois principais grupos, denominados de macrófagos “classicamente 

ativados” ou M1 e macrófagos “alternativamente ativados” ou M2 (Vanden et al., 2005; 

Atri et al., 2018).  

Macrófagos do fenótipo M1, ou classicamente ativados, estão 

principalmente relacionados ao início da resposta imune e pela produção das citocinas 

pró-inflamatórias, enquanto os macrófagos do fenótipo M2, alternativamente ativados, 

modulam a resposta inflamatória e o reparo de feridas (Labonte et al., 2014). A 

ativação dos macrófagos M1 ocorre por meio de estímulos como Interferon gama (IFN-

γ), Lipopolissacarídeos bacterianos (LPS) e Fator Estimulador de Colônia de 

Granulócitos e Macrófagos (GM-CSF) (Guha e Mackman, 2001; Fleetwood et al., 2007; 
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Billiau e Matthys, 2009; Chávez-Galán et al., 2015). Por outro lado, estímulos como 

MCSF-1, IL-4, IL-10, TGF-β e IL-13, fungos e infecções helmínticas podem levar à 

polarização do fenótipo M2 de macrófagos (Martinez et al., 2008; Jenkins et al., 2013; 

Chávez-Galán et al., 2015). 

Na Odontologia, pouco se sabe em relação ao efeito da polarização de 

macrófagos nas alterações que acometem a cavidade bucal. Nesse sentido, existem 

trabalhos na área da Ortodontia (Wang et al., 2018b), da Implantodontia (Ma et al., 

2014; Zhang et al., 2019) e da Periodontia (Xuan et al., 2016), por exemplo. Um estudo 

recente demonstrou que a manipulação de macrófagos endógenos do fenótipo M2 com 

CCL2, um importante fator quimiotático para essas células, foi capaz de prevenir a 

perda óssea alveolar em modelos de periodontite em camundongos (Zhuang et al., 

2019).  

Na Endodontia, estudos avaliaram alguns aspectos envolvidos no 

mecanismo de polarização dos macrófagos M1 e M2 estimulados pelo MTA (Mineral 

Trioxide Aggregate), demonstrando a modulação do fenótipo M2, sugerindo que o 

processo de reparo envolve esse tipo celular (Ito et al., 2014; Takei et al., 2014; Zhu 

et al., 2017; Yeh et al., 2018; Tu et al., 2019).  

Sabendo da capacidade de materiais obturadores endodônticos em 

modularem a resposta inflamatória e sabendo do importante papel da polarização de 

macrófagos na resposta imune, estudos são necessários afim de entender a 

polarização de macrófagos modulada por diferentes materiais obturadores e 

medicações intracanal para que se utilize com mais segurança esses materiais na 

prática clínica. 
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PROPOSIÇÃO 

Avaliar a capacidade de diferentes materiais utilizados no tratamento 

endodôntico em modular o fenótipo de macrófagos em macrófagos M1 e M2. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Materiais Utilizados  

Os materiais utilizados para a realização desse estudo foram os cimentos 

endodônticos AH PlusTM (Dentsply, Johnson City, EUA), EndoSequence BC SealerTM 

(Brasseler, Savannah, EUA), Sealapex XpressTM (Kavo Kerr, Orange, EUA) e BioRootTM 

RCS (Septodont, Lancaster, EUA) além da medicação intracanal pasta Calenâ (S.S. 

White Artigos Dentários, Rio de Janeiro, RJ, Brazil). Todos os materiais foram 

preparados de acordo com as instruções dos seus fabricantes. A Tabela 2 apresenta 

os fabricantes e a composição de cada um dos materiais utilizados no estudo.  

 
Tabela 2. Descrição dos materiais utilizados bem como seus respectivos fabricantes e composição. 

 

 

 

 

 

Material Fabricante Composição 

AH PlusTM Dentsply 

Pasta A 
Bisfenol-A resina epóxi, Bisfenol-F 
resina epóxi, Óxido de zircônio, 
Tungstato de cálcio, Sílica, Óxido de 
ferro, pigmentos 

Pasta B 
Dibenzyldiamina, 
Aminoadamantina, 
Tricyclodecane-diamina, 
Tungstato de cálcio, óxido de 
zircônio, sílica, óleo de silicone  

BioRootTM RCS Septodont 
Pó: 
Silicato tricálcio, povidona e óxido de 
zircônio 

Liquido: 
 Cloreto de cálcio e 
policarboxilato  

Calenâ S.S. White Hidróxido de cálcio p.a., Óxido de zinco p.a., Colofónia e Glicol 
polietileno 400 

EndoSequence BC 
SealerTM 

Brasseler 
Silicato de cálcio, cálcio fosfato monobásico, óxido de zircônia, óxido de 
tântalo e agentes espessantes  

Sealapex XpressTM Kavo Kerr 
N-etil-o(o p)-toluenosulfonamida, óxido de cálcio,  salicilato de isobutilo, 
óxido de zinco 
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Estudo em Cultura de Células da Medula Óssea   

Obtenção de Células da Medula Óssea  

O delineamento do projeto foi baseado nas diretrizes ARRIVE (Animal 

Research: Reporting of In Vivo Experiments) (Kilkenny et al., 2012). Inicialmente, o 

projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CEUA/FORP-USP) 

(Processo Número 2016.1.645.58.0) (Anexo B). Os cuidados com o bem-estar dos 

animais seguiram as normas e princípios éticos adotados pela CEUA/FORP-USP e as 

Resoluções Normativas do Conselho Nacional do Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA), regulamentadas pela Constituição Federal Brasileira na Lei no 11.794 de 8 

de outubro de 2008.  

Foram utilizados 3 camundongos machos wild-type (WT) da linhagem 

C57BL/6, de 6 a 8 semanas de idade, pesando em média 20 gramas, adquiridos no 

Biotério Geral do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) e 

provenientes do The Jackson Laboratory (EUA). Todos os animais foram mantidos no 

Biotério I da FORP/USP, em gaiolas de polipropileno (3 animais por gaiola), com 

temperatura (22 ± 2ºC) e umidade relativa do ar (55 ± 10%) constantes, em ciclo de 

claro escuro de 12:12 horas, com ração padrão e livre acesso á água.  

Após 1 semana de ambientação, os animais foram anestesiados por 

injeção intramuscular na coxa traseira com Ketamina (150 mg/Kg de peso corporal) e 

Xilazina (7,5 mg/Kg de peso corporal) e então eutanasiados em câmara de gás 

carbônico (CO2). As células da medula óssea foram extraídas por meio da lavagem do 

interior dos fêmures e tíbias de ambas as patas dos animais com 25mL de meio 

essencial mínimo (DMEM - Dulbecco) suplementado com 10mM de L-glutamina, 
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100U/mL de penicilina e 100U/mL de estreptomicina, com adição de 20% de soro de 

cavalo. O número de células na suspensão foi determinado usando câmara de 

Neubauer e solução de Turk. A viabilidade celular foi determinada pela exclusão das 

células coradas em azul na solução de Azul de Tripan e foram utilizadas nos ensaios in 

vitro quando a mesma foi superior a 90%. 

 

Culturas primárias de MDMO  

Células isoladas da medula óssea (106/mL) foram cultivadas por 7 dias 

(37ºC e 5% de CO2) em placas de Petri média (6mL) com DMEM suplementado com 

10mM de L-glutamina, 100U/mL de penicilina e 100U/mL de estreptomicina, com 

adição de 20% de soro de cavalo e 30% de meio de cultura condicionado de células 

L929, uma fonte de fator estimulante de colônias de macrófagos (M-CSF). Após este 

período, as células foram removidas com a adição de PBS gelado (5mL) com incubação 

por 20 minutos em geladeira a 4˚C, seguido de remoção mecânica com pipeta Pasteur. 

Em seguida, as células foram ressuspendidas em PBS frio, centrifugadas por 10 

minutos a 400 x G (Força G), e recultivadas por 3 dias em placas de Petri médias 

(106/mL) com meio fresco (6mL), nas mesmas condições descritas acima. Após esse 

período, as células foram removidas novamente das placas e a suspensão celular em 

DMEM foram denominadas de macrófagos derivados de medula óssea (MDMO).  

 

Ativação e Estimulação in vitro dos MDMO  

Os MDMO foram semeados em placas de microcultivo de 48 poços com 

uma densidade de 5x105 células/poço em meio DMEM suplementado com 10mM de L-

glutamina, 100U/mL de penicilina e 100U/mL de estreptomicina e 10% de soro bovino 
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fetal (FBS). A seguir, foram incubados a 37ºC em atmosfera úmida de 5% de CO2, por 

18 horas.  

Após esse período, as culturas de MDMO foram expostas a diversas 

concentrações (1:10, 1:100, 1:300 e 1:1000) dos seguintes materiais AH PlusTM, 

BioRootTM RCS, EndoSequence BC SealerTM, Sealapex XpressTM e CalenÒ. Os materiais 

foram diluídos em meio DMEM, a 37°C, em atmosfera de CO2. O meio DMEM sem a 

adição dos materiais foi utilizado como controle negativo.  

Os sobrenadantes de cultura foram colhidos e armazenados a -20°C até 

a sua utilização para dosagem de citocinas GM-CSF, IL-6, IL-1β e TNF-a (marcadores 

fenótipo M1) e IL-10 (marcadores fenótipo M2) com o auxílio do equipamento 

Luminex®. O mRNA obtido das células foi submetido à análise por qRT-PCR para 

avaliação gênica de Cxcl10, CxCL9 e Nos2 (marcadores do fenótipo M1) e Arg1, Ym1, 

Fizz1 e MRC1 (marcadores do fenótipo M2).  

  

Ensaio MTT 

Para avaliar a viabilidade celular após o estímulo dos MDMO com os 

diferentes materiais, utilizou-se o ensaio de MTT, empregando o sal de tetrazólio 

solúvel em água 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazólio (Sigma). 

Para isso, 5x105 células foram semeadas em placas de cultivo de 96 

poços. Em seguida, as células foram incubadas com 0,5mg/mL de MTT em meio de 

cultivo por 2,5 h a 37°C em atmosfera úmida (80%) e 5% CO2. O sal tetrazólio é 

reduzido a formazan apenas pelas células viáveis. Em seguida, a solução de MTT foi 

removida e o formazan extraído das células com 200μL de DMSO por poço. A 

absorbância foi determinada no comprimento de onda de 595nm, em 
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espectrofotômetro (Molecular Devices, EUA). A absorbância foi usada como um índice 

de viabilidade celular e os resultados expressos como porcentagens relativas ao grupo 

controle (meio de cultura sem a adição dos materiais) em comparação aos estímulos.  

 

Análise da expressão gênica por meio da Reação em Cadeia da Polimerase 

em Tempo Real (qRT-PCR) 

Extração de RNA total 

Realizou-se a extração de RNA usando o protocolo do fabricante do kit 

PureLink RNA Mini Kit (Ambion, Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). A quantidade 

de RNA extraído foi estimada com o auxílio do NanoDrop One (Thermo Fisher Scientific 

Inc., Wilmington, DE).  

 

Síntese de cDNA 

A partir de 1µg de RNA total foi confeccionada a fita de DNA 

complementar (cDNA) por uma reação de transcrição reversa, baseado no protocolo 

proposto pelo fabricante Taqman®.  

 

Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (RT-PCR) 

A reação de amplificação de cada gene foi constituída por primers 

específicos de cDNA, sonda fluorescente específica e reagente MasterMix (Applied 

Byosistems). A expressão de genes Gliceraldeído-3-fosfato-desidrogenase (Gapdh) e 

β-actina (Actb) foram analisados como genes constitutivos (housekeeping). Com esta 

técnica, foi avaliado a expressão de RNAm de Cxcl10, CxCL9 e Nos2 (marcadores do 

fenótipo M1) e Arg1, Ym1, Fizz1 e MRC1 (marcadores do fenótipo M2). As reações 



Capítulo 4 | 166 

 

foram realizadas em duplicata para cada amostra. Após a amplificação das amostras, 

a quantificação relativa foi realizada por meio do método 2-ΔΔCt.  

 

Quantificação total de proteínas  

Para cada amostra realizou-se a quantificação total de proteínas, com a 

intenção de normartizar o valor encontrado no ensaio de Luminex® (valor do Luminex® 

/quantidade total de proteínas para cada amostra). Para isso, utilizou-se o kit BCA 

Protein Assay (Novagen – Darmstadt, Alemamnha).  

O protocolo seguido foi de acordo com as instruções do fabricante. O 

BSA foi usado como padrão para a confecção da curva de calibração e assim determinar 

a concentração de proteína total de cada amostra analisada. Para isso, 50 μL de 

amostra padrão para a curva ou extraída do sobrenadante foram adicionados a 1 mL 

de reagente de trabalho BCA. As amostras foram incubadas a 37oC durante 30 minutos. 

Após o resfriamento à temperatura ambiente, as amostras foram medidas por 

espectrofotômetro em comprimento de onda de 562 nm. 

 

Quantificação de citocinas utilizando o Luminex®  

As concentrações das citocinas GM-CSF, IL-6, IL-1β e TNF-a (marcadores 

fenótipo M1) e IL-10 (marcadores fenótipo M2), e foram analisadas no sobrenadante 

da cultura de células por meio do Luminex®. 

As concentrações de citocinas foram determinadas utilizando o kit 

Millipore 7-plex (Millipore Corporation, Billerica, MA, EUA). Os ensaios foram realizados 

em placas de 96 poços, seguindo as instruções do fabricante. Microesferas revestidas 

com anticorpos monoclonais com as citocinas analisadas foram adicionados aos poços 
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da placa pré-umedecida. As amostras e padrões (entre 0,13 e 2000 pg/mL para cada 

análise) foram pipetados e incubados overnight a 4oC. Os poços foram lavados com 

um coletor de vácuo (Millipore Corporation) e uma mistura de anticorpos secundários 

biotinilados foi adicionada. Após a incubação por 1 hora, estreptavidina conjugada com 

a proteína fluorescente R-ficoeritrina (estreptavidina-PE) foi adicionada às esferas e 

incubado por 30 minutos. Após a lavagem para remoção dos reagentes não aderidos, 

foi adicionada aos poços e às microesferas uma solução tampão sheath fluid 

(Luminex®, MiraiBio, Alameda, CA), para serem avaliadas no analisador de 

microesferas (Luminex® 100TM, Luminex®, MiraiBio, Alameda, CA), que analisou a 

quantidade de fluorescência emitida pelas microesferas associadas à ficoeritrina, 

relatada como a intensidade média de fluorescência. As concentrações das amostras 

foram quantificadas a partir da curva padrão, utilizando uma equação polinomial de 

terceira ordem e o software GraphPadPrism 5 (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, 

EUA), sendo expressos em pg/mL. Para cada amostra realizou-se a de normarlização 

o valor encontrado no ensaio de Luminex® dividido pela quantidade total de proteínas. 

 

Análise Estatística 

Para as variáveis quantitativas, os valores foram expressos como média 

e desvio padrão. Para a comparação das médias entre os grupos foi utilizado o teste 

ANOVA, seguido pelo pós-teste de Tukey, caso a distribuição fosse normal. Caso 

contrário, utilizou-se o teste de Kruskall-Wallis. O nível de significância adotado foi de 

5%. Todas as análises e representações gráficas foram realizadas com o auxílio do 

Software GraphPad Prism 7 (GraphPad Software). 

 



Capítulo 4 | 168 

 

RESULTADOS 

Ensaio de MTT  

A análise dos resultados do ensaio de MTT (Figura 42) evidenciou que a 

concentração 1:100 foi a que ocasionou resultados satisfatórios em relação a 

viabilidade celular satisfatória em todos os grupos experimentais analisados (AH PlusTM, 

BioRootTM RCS, pasta Calen, EndoSequence BC SealerTM e Sealapex XpressTM), com 

valores superiores à 90%. Por esse motivo, todos os testes subsequentes de expressão 

gênica e produção de proteínas foram realizados com essa concentração, para todos 

os materiais.  

Figura 42. Gráfico representativo do ensaio de MTT, após estimulação das células MDMO com AH PlusTM, BioRootTM 
RCS, CalenÒ, EndoSequence BC SealerTM e Sealapex XpressTM, em diferentes concentrações 
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Todos os materiais avaliados estimularam a expressão dos genes Cxcl10, 

CxCL9 e Nos2, sem diferença estatisticamente significante entre os grupos 

experimentais e controle avaliados (AH PlusTM, BioRootTM RCS, Calen, 

EndoSequence BC SealerTM e Sealapex XpressTM) (p valores de 0,3342; 0,3544; e 

0,2440; respectivamente).  

 
Dos marcadores do fenótipo M2: Arg1, Fizz1, Ym1 e MRC1 

Todos os materiais avaliados estimularam a expressão dos genes Arg1, 

Fizz1, Ym1 e MRC1. De maneira semelhante ao que ocorreu com os marcadores do 

fenótipo M1, os marcadores para M2 também não apresentaram diferença 

estatisticamente significante entre os grupos experimentais e controle avaliados (AH 

PlusTM, BioRootTM RCS, Calen, EndoSequence BC SealerTM e Sealapex XpressTM) (p 

valores de 0,1165; 0,4288; 0,2728; e 0,1199; respectivamente).  

 

Quantificação de citocinas utilizando o Luminex®  

Da proteína marcadora da polarização de Macrófagos M1: GM-CSF (Figura 43) 

A análise dos dados permitiu observar que a quantidade de GM-CSF 

encontrada após o estímulo com AH Plus, BioRoot e EndoSequence foi estatisticamente 

diferente quando comparada ao grupo contendo apenas as células MDMO em meio de 

cultura (p=0,024), sendo os menores valores. Além disso, foi observada diferença 

estatística entre os materiais BioRoot e Sealapex, sendo os maiores valores observados 

após o estímulo com o BioRoot (p<0,05). 
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Figura 43. Gráfico representativo da quantidade de GM-CSF para os espécimes dos grupos AH PlusTM, BioRootTM 
RCS, Calen, EndoSequence BC SealerTM e Sealapex XpressTM. Asterísco (*) significa diferença estatística entre os 
grupos. Estrela( ) significa diferença estatística dos grupos comparados com o controle. Note que para GM-CSF a 
distribuição dos dados não foi normal e por isso utilizou-se o teste estatístico Kruskal-Wallis  

 

 

Da proteína marcadora da polarização de Macrófagos M1: IL-6 (Figura 44) 

Os menores valores de IL-6 foram observados nos grupos AH Plus, Pasta 

Calen e o meio de cultura. Houve diferença quando o grupo controle foi comparado 

com BioRoot, EndoSequence e Sealapex. O AH Plus também apresentou diferença 

estatisticamente significante com o BioRoot e EndoSequence (p=0,003).  

Figura 44. Gráfico representativo da quantidade de IL-6 para os espécimes dos grupos AH PlusTM, BioRootTM RCS, 
Calen, EndoSequence BC SealerTM e Sealapex XpressTM. Asterísco (*) significa diferença estatística entre os grupos. 
Estrela( ) significa diferença estatística dos grupos comparados com o controle. Note que para IL-6 a distribuição 
dos dados não foi normal e por isso utilizou-se o teste estatístico Kruskal-Wallis 
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Da proteína marcadora da polarização de Macrófagos M1: IL-1β (Figura 45) 

Foi observada maior quantidade de IL-1β após estimulação dos MDMO 

com BioRoot. Os menores valores, no entanto, foram observados quando apenas o 

meio de cultura foi utilizado e quando a pasta Calen, o AH Plus, o Endosequence e o 

Sealapex foram os fatores estimulantes. Nesse sentido, foi observada diferença 

estatística entre o BioRoot quando, comparado com o grupo controle e com a Calen 

(p=0,0008). 

Figura 45. Gráfico representativo da quantidade de Il-1b para os espécimes dos grupos AH PlusTM, BioRootTM RCS, 
Calen, EndoSequence BC SealerTM e Sealapex XpressTM. Asterísco (*) significa diferença estatística entre os grupos. 
Estrela( ) significa diferença estatística dos grupos comparados com o controle. Note que para Il-1b a distribuição 
dos dados não foi normal e por isso utilizou-se o teste estatístico Kruskal-Wallis 

 

 

Da proteína marcadora da polarização de Macrófagos M1: TNF-a (Figura 46) 

Todos os grupos experimentais foram diferentes estatisticamente 

(p<0,05) do grupo meio de cultura (p<0,0001), sendo que o meio apresentou as 

menores quantidades de TNF-a. O grupo BioRoot, por sua vez, apresentou valores 

significativamente maiores quando comparado com os grupos Calen, Sealapex e AH 

Plus (p<0,05).  
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Figura 46. Gráfico representativo da quantidade de TNF-a para os espécimes dos grupos AH PlusTM, BioRootTM RCS, 
Calen, EndoSequence BC SealerTM e Sealapex XpressTM. Asterísco (*) significa diferença estatística entre os grupos. 
Estrela( ) significa diferença estatística dos grupos comparados com o controle. Note que para TNF-a a distribuição 
dos dados foi normal e por isso utilizou-se o teste estatístico ANOVA 
 

 
 

Após análise global dos dados relativos à quantificação de proteínas 

marcadoras da polarização de M1, observou-se que os materiais BioRootTM RCS, e 

EndoSequence BC SealerTM apresentaram a maior quantidade de marcadores para 

macrófagos M1, sugerindo que eles possam induzir mais fortemente essa polarização. 

O contrário foi observado analisando o grupo Calen, onde observou-se menores 

quantidades desses marcadores após estimulação da cultura de células MDMO, 

sugerindo menor capacidade desse material em polarizar os macrófagos para seu 

subtipo M1.  

 

Da proteína marcadora da polarização de Macrófagos M2: IL- 10 (Figura 47) 

Todos os grupos experimentais apresentaram maiores quantidades de 

interleucina 10, em relação ao meio de cultura (p<0,05). Além disso, o grupo 

estimulado com BioRoot também apresentou quantidades maiores que o grupo Calen 

(p<0,05).   
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Figura 47. Gráfico representativo da quantidade de IL-10 para os espécimes dos grupos AH PlusTM, BioRootTM RCS, 
Calen, EndoSequence BC SealerTM e Sealapex XpressTM. Asterísco (*) significa diferença estatística entre os grupos. 
Estrela( ) significa diferença estatística dos grupos comparados com o controle. Note que para IL-10 a distribuição 
dos dados foi normal e por isso utilizou-se o teste estatístico ANOVA 
 

 

 

A análise dos dados relativos à quantificação de proteínas marcadoras da 

polarização de M2 revelou que o BioRootTM RCS apresentou maior quantidade de 

marcadores para macrófagos M2, sugerindo sua capacidade de indução dos 

macrófagos para esse subtipo. A pasta Calen, por sua vez, apresentou as menores 

quantidades de marcadores para macrófagos M2, sugerindo menor capacidade desse 

material em polarizar os macrófagos para esse subtipo.  

 

DISCUSSÃO 

Com o objetivo de elucidar se novos e consagrados materiais utilizados 

no tratamento endodôntico também apresentam propriedades que favoreçam o reparo 

periapical, o presente trabalho avaliou quatro materiais obturadores (AH PlusTM – 

material à base de resina epóxi; BioRootTM RCS – material à base de silicato tricálcio; 

EndoSequence BC SealerTM – material biocerâmico à base de silicato de cálcio; e 
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Sealapex XpressTM - material à base de hidróxido de cálcio), além da pasta CalenÒ - 

material à base de hidróxido de cálcio, afim de identificar sua capacidade em modular 

o fenótipo de macrófagos em macrófagos M1 e M2. Os resultados sugeriram que o 

BioRootTM RCS, e EndoSequence BC SealerTM estimularam a maior expressão de 

marcadores para macrófagos M1, enquanto que a pasta CalenÒ estimulou a menor 

expressão desses marcadores. Para os as proteínas marcadoras de M2, o BioRootTM 

RCS apresentou o maior estímulo enquanto novamente a pasta CalenÒ apresentou a 

menor estimulação. 

As citocinas IL-1β e TNF-a são mediadores pró-inflamatórios importantes 

para a reação imune inicial (Zhu et al., 2017) e que podem ser secretados por 

macrófagos (Ataoğlu et al., 2002). Além disso, IL-1β estimula a reabsorção óssea 

aumentando a formação de osteoclastos (Shiratori et al., 2018). A citocina TNF-a é 

conhecida por ser um mediador pró-inflamatório clássico (Lio et al., 2003). Macrófagos 

M1 apresentam elevada capacidade de secretarem citocinas como a IL-1β, TNF-a, IL-

12 e IL-18 (Arango e Descoteaux, 2014; Chávez-Galán et al., 2015).  

Zhu e colaboradores, em 2017, verificaram, em cultura de células de 

macrófagos, que tanto o iRoot SP (Innovative BioCeramix Inc., Vancouver, Canadá), 

material biocerâmico, quanto o MTA (Dentsply, Tulsa, OK), material à base de silicato 

e cálcio, induziram em a expressão de IL-1β e TNF-a. Nossos resultados apontaram 

para uma resposta semelhante. No presente estudo, o material à base de MTA 

(BioRootTM RCS) também apresentou maiores valores de IL-1β, sendo diferente 

estatisticamente do controle (apenas o meio de cultura) e diferente também da pasta 

CalenÒ. Quanto ao TNF-a, os resultados do presente estudo concordam com Zhu et 

al. (2017) e tanto o BioRootTM RCS quanto o EndoSequence BC SealerTM, também 
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apresentaram altos níveis de expressão dessa citocina. Os outros materiais avaliados 

(AH PlusTM, CalenÒ e Sealapex XpressTM) também apresentaram diferença estatística 

quando comparados ao controle (meio sem a adição de material). Além disso, o 

BioRootTM RCS apresentou diferença quando foi comparado com AH PlusTM, CalenÒ e 

Sealapex XpressTM.  

Sabe-se que os macrófagos M1 produzem a IL-12 em alta concentração 

durante a reação inflamatória inicial, enquanto os macrófagos M2 produzem em alta 

concentração a IL-10, responsável pelo processo de reparo (Zhu et al., 2017). Assim, 

após avaliação da expressão gênica dos marcadores citados, Zhu et al. (2017) 

concluíram que tanto a polarização para M1 quanto para M2 poderiam ser induzidas 

pelo iRoot SP e MTA. De maneira muito semelhante, mas utilizando outros marcadores 

e outras metodologias, no presente trabalho observou-se que não apenas os materiais 

à base de MTA ou biocerâmica, mas todos os cinco materiais testados, induziram a 

expressão de marcadores tanto do fenótipo M1 quanto do fenótipo M2.  

Em 2018, Yuan e colaboradores avaliaram os materiais MTA e iRoot SP 

em cultura de células, sob condições que mimetizavam inflamação. Observou-se que 

IL-1β, TNF-a e IL-6 aumentaram significativamente quando as células foram 

estimuladas pelos materiais. Concordando com esses resultados, o presente estudo 

demonstrou que quando a IL-6 foi avaliada, essa apresentou a maior quantidade após 

estímulo com BioRootTM RCS e EndoSequence BC SealerTM, mas também o grupo 

Sealapex XpressTM apresentou valores significativamente maiores quando comparados 

ao controle.  

A citocina IL-6 é classicamente relacionada à polarização de macrófagos 

M1 (Benoit et al., 2008). Além disso, essa citocina promove a ativação, proliferação e 
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sobrevivência de linfócitos durante a resposta imune (Aarstad et al., 2015). Animais 

geneticamente alterados e incapazes de produzir a IL-6 apresentaram lesões 

periapicais maiores (Huang et al., 2001). Gomes-Filho e colaboradores, em 2009, 

avaliando 3 diferentes cimentos endodônticos (Endo-CPM-Sealer à base de MTA, 

Sealapex e MTA) concluíram que todos os materiais induziram a liberação de IL-6, mas 

a quantidade não foi estatisticamente diferente do grupo controle (apenas meio de 

cultura). Nossos resultados discordam desses autores uma vez que tanto o grupo do 

Sealapex XpressTM, como o grupo do BioRootTM RCS, e também o EndoSequence BC 

SealerTM induziram a expressão de IL-6 e foram diferentes do grupo controle. 

Possivelmente a diferença de resultados se deva ao fato de que aquele estudo se 

utilizou da linhagem de fibroblastos L929 para a avaliação, enquanto o presente 

trabalho utilizou cultura de macrófagos derivados da medula óssea de camundongos. 

Entretanto concordamos que os materiais avaliados podem desempenhar um papel 

importante na modulação da inflamação. 

Martinho e colaboradores (2018) observaram, em cultura de células, o 

aumento da expressão de IL-6, IL-8 e TNF-a após estímulo com AH Plus. Concordamos 

no que diz respeito à produção de TNF-a, uma vez que nossos resultados também 

demonstraram que o AH PlusTM estimulou maior expressão dessa citocina em relação 

ao grupo controle. No entanto, nossos resultados demonstraram que o AH PlusTM 

estimulou as menores quantidades de IL-6, não apresentando diferença 

estatisticamente significante do grupo controle. Novamente, um dos fatores que pode 

causar essa diferença é o fato de que aqueles autores utilizaram cultura de células 

pulpares humanas imortalizadas e não macrófagos derivados da medula óssea.  
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Em cultura de células de monócitos advindos de sangue humano, Souza 

e colaboradores (2019) observaram que os valores de AH PlusTM não diferiram do 

grupo controle, concordando com os nossos resultados. No entanto, quando o 

Endosequence foi avaliado por eles, não obtiveram diferença na quantidade de IL-6 

em relação ao grupo controle. Discordamos desse resultado, uma vez que no presente 

estudo observou-se que o EndoSequence BC SealerTM, não só apresentou diferença 

quando comparado com o grupo controle, mas também quando comparado ao AH 

PlusTM.  

O LPS bacteriano, bem como citocinas como IFN-γ, TNF-a e fator 

estimulante de colônias de monócitos granulócitos (GM-CSF) induzem polarização 

fenotípica de macrófagos M1. Esse subtipo de macrófago é o principal efetor da 

resposta contra patógenos intracelulares, tais como bactérias (Shapouri-Moghaddam 

et al., 2018). Quando o GM-CSF foi quantificado, observou-se os maiores valores após 

estímulo com EndoSequence BC SealerTM, seguido do BioRootTM RCS e AH PlusTM, todos 

esses apresentando diferença estatística com o grupo controle. De forma geral, todos 

os materiais estudados foram capazes de promover a produção das citocinas pró-

inflamatórias e o início da resposta inflamatória e que como consequência exerceriam 

influência no processo de reparo da lesão periapical. Afinal, sabe-se que a inflamação 

resulta na proteção contra a disseminação de uma infecção, seguida pela resolução, 

ou seja, a restauração dos tecidos afetados aos estados estrutural e funcional normais 

(Nathan e Ding, 2010). 

Além disso, de acordo com os parâmetros adotados para a caracterização 

de macrófagos, observou-se que todos os materiais estudados foram capazes em 

modular os macrófagos para o fenótipo M1. Macrófagos M1 são ativados por patógenos 
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intracelulares, LPS, IFN-γ, TNF-α e GM-CSF. Esses macrófagos, após diferenciados, 

podem ser caracterizados pela produção de altos níveis de citocinas pró-inflamatórias, 

tais como IL-1β, TNF, IL-12, IL-18 e IL-23. Além disso, são capazes de mediar a 

resistência a patógenos, apresentam atividades antimicrobianas e anti-tumorais, alta 

produção de nitrogênio e oxigênio reativo, e promoção de respostas Th1 (Huang et 

al., 2018).  

Entretanto, nossos resultados também demonstraram que de forma 

geral, todos os materiais estudados foram capazes de promover a produção de IL-10, 

citocina considerada anti-inflamatória (Jang et al., 2019). A IL-10 é uma citocina 

imunorreguladora chave expressa por diversas células inflamatórias, incluindo os 

macrófagos (Couper et al., 2008; Giuffrida et al., 2019). A resolução de uma infecção 

requer um balanço adequado e coordenado de mecanismos pró e anti-inflamatórios. 

Os mecanismos pró-inflamatórios eliminam o patógeno e são então modulados 

negativamente pela IL-10, permitido o reparo (Couper et al., 2008). O presente 

trabalho demonstrou que todos os materiais endodônticos testados apresentaram 

quantidades significativamente maiores, quando comparadas às quantidades de IL-10 

do grupo controle. Isso demonstra que esses materiais apresentam capacidade em 

estimular os macrófagos a produzirem IL-10 e assim ajudar no reparo tecidual, 

estimulando os mecanismos anti-inflamatórios. Nossos resultados concordam com os 

de Souza e colaboradores em 2018. Ao avaliaram a quantidade de IL-10 em cultura de 

células após estímulo com os cimentos AH PlusTM EndoSequence BC SealerTM e 

obtiveram que as quantidades dessa citocina era maior quando comparada ao grupo 

controle.  
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De acordo com os parâmetros adotados para a caracterização de 

macrófagos do fenótipo M2, observou-se que todos os materiais estudados foram 

capazes em modular os macrófagos para esse fenótipo. Yeh e colaboradores (2018) 

destacaram que o MTA participa do processo de reparo, uma vez que demonstrou 

capacidade de diferenciação de macrófagos para macrófagos M2. Esse trabalho, no 

entanto, realizou citometria de fluxo e escolheu como marcador apenas o CD206, um 

marcador clássico de macrófagos alternativamente ativados – M2. Nossos resultados 

demonstraram que o material à base de MTA, o BioRootTM RCS, foi capaz de diferenciar 

os macrófagos tanto para o fenótipo M2, mas também para o fenótipo M1. Em outro 

estudo, após o implante de tubos contendo MTA no tecido subcutâneo de 

camundongos, verificou-se acúmulo de macrófagos M2 na área do implante, sugerindo 

que o processo de reparo envolve esse tipo celular (Ito et al., 2014). O mesmo foi 

observado após a realização de pulpotomia com MTA em molares de ratos, sugeriu-se 

que os macrófagos M2 participam da fase inicial do processo de reparo (Takei et al., 

2014). 

Por fim, nossos resultados demonstraram que os materiais avaliados 

foram capazes de induzir a um padrão misto de macrófagos. À semelhança, estudos 

utilizando biomateriais, tais como hidrogéis de gelatina reticulados com glutaraldeído 

(Yu et al., 2016) e scaffolds biofuncionalizados (Spiller et al., 2015) demonstraram que 

macrófagos exibiram fenótipos híbridos, ou seja, exibindo características dos fenótipos 

M1 e M2 simultaneamente. Em sua revisão, Witherel e colaboradores (2019) 

concluíram que o papel e a função dos macrófagos exibindo um fenótipo híbrido 

permanecem incertos na fibrose mediada por biomateriais, podendo até mesmo 

apresentarem um fenótipo inteiramente distinto do que já conhecemos. No entanto, 
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mais estudos, especialmente in vivo, são necessários para o melhor entendimento da 

modulação dos fenótipos M1 e M2 de macrófagos induzidos por diferentes materiais 

odontológicos. 

 

CONCLUSÃO 

Após análise dos dados, conclui-se que de maneira geral todos os 

materiais avaliados foram capazes de induzir a produção de citocinas pró e anti-

inflamatórias, além de estimularem um padrão misto de macrófagos (M1/M2). 

 



 

 
 
 
 
 
 

6.CONCLUSÃO  
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CONCLUSÃO  
 

Após análise dos resultados obtidos pode-se concluir que: 

• O IFI16/Ifi204 modula a periodontite experimental por meio de uma fonte celular que 

não é de origem hematopoiética.  

• A proteína induzida por interferon gama 16 (IFI16) e o interferon tipo I (IFN-α/β) 

participam da progressão da lesão periapical induzida experimentalmente em dentes 

de camundongos. 

• Com o decorrer dos períodos, a lesão periapical progrediu, com destruição progressiva 

do ligamento periodontal, cemento e osso alveolar e aumentando sua área.  

• A progressão da lesão periapical ocorre de maneira dinâmica. Tanto os marcadores 

para macrófagos polarizados em M1 quanto para os marcadores para macrófagos 

polarizados em M2 estiveram presentes em diferentes níveis, em todos os períodos 

experimentais. Inferimos que houve um predomínio do fenótipo M1 nos períodos inicias 

da lesão periapical, passando pela tentativa de reparo com o fenótipo M2 aos 14 e 21 

dias e voltando ao fenótipo M1 quando a lesão está estabelecida e é caracterizada 

como crônica.   

• De maneira geral todos os materiais avaliados foram capazes de induzir, in vitro, a 

produção de citocinas pró e anti-inflamatórias, além de estimularem um padrão misto 

de macrófagos (M1/M2).  
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ANEXO A 
Aprovação do Projeto pela Comissão de Ética no Uso de Animais 
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ANEXO B  
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