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RESUMO 

OLIVEIRA, L. F. F. Administração tópica do probiótico Bifidobacterium animalis subsp. 

lactis HN019 reduz a destruição tecidual periodontal em ratos com periodontite 

experimental: estudo histológico, microtomográfico, imunológico e microbiológico. 2016. 

116f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da administração tópica de bactérias probióticas 

do gênero Bifidobacterium na doença periodontal experimental em ratos. Foram utilizados 32 

ratos divididos nos seguintes grupos: CT (controle), DPT (doença periodontal), CT-HN019 

(controle + probiótico) e DPT-HN019 (doença periodontal + probiótico). No dia 0 do 

experimento, a doença periodontal foi induzida nos animais dos grupos DPT e DPT-HN019 

por meio da colocação de ligaduras ao redor dos primeiros molares inferiores. Nos Grupos 

CT-HN019 e DPT-HN019, 2 mL de uma suspensão contendo 10
9  

unidades formadoras de 

colônia/mL de Bifidobacterium animalis subsp lactis (B. lactis) HN019 foram administrados 

topicamente na região subgengival dos primeiros molares inferiores nos dias 0, 3 e 7 do 

experimento. Nos grupos CT e DPT, as administrações tópicas foram realizadas com uma 

suspensão sham (sem probiótico). Todos os animais foram submetidos à eutanásia 14 dias 

após o início do experimento. Foram coletados tecido gengival, hemi-mandíbulas e biofilme 

bucal para avaliação dos seguintes parâmetros: i) microbiota bacteriana (checkerboard DNA-

DNA hybridization; ii) expressão de citocinas pró e anti-inflamatórias (análise Multiplex); iii) 

imunorreatividade de peptídeos antimicrobianos (reações imunohistoquímicas - 

estreptavidina-biotina-peroxidase); iv) níveis inserção conjuntiva (análise histomorfométrica) 

e v) microarquitetura e volume ósseos (                           z                       

raios X). Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística (p < 0,05). O grupo DPT 

apresentou maiores valores de porosidade óssea, espaçamento de trabéculas ósseas e nível de 

inserção conjuntiva, bem como menor número de trabéculas e volume ósseos quando 

comparado a todos os outros grupos (p < 0,05). No Grupo DPT-HN019, foram observados 

maiores percentuais de bactérias dos complexos amarelo e azul, bem como maiores 

expressões de Osteoprotegerina (OPG), Beta-defensina (BD)-1, BD-2 e BD-3 quando 

comparados àqueles do Grupo DPT (p < 0,05). O Grupo DPT apresentou níveis de 

Interleucina (IL)-1β   Receptor Ativador do Fator Nuclear Kappa-beta (RANKL) maiores que 

aqueles do Grupo DPT-HN019 (p < 0,05). As razões RANKL/OPG e IL-1β/IL-10 foram mais 

elevadas no grupo DPT do que no Grupo DPT-HN019 (p < 0,05). Dentro dos limites deste 

estudo pode-se concluir que o uso tópico de B. lactis HN019 promove um efeito protetor 

contra a perda óssea e de inserção conjuntiva decorrentes da periodontite experimental em 

ratos. 

 

Palavras-chave: Periodontite; Probióticos; Ratos; Bifidobacterium. 
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ABSTRACT 

OLIVEIRA, L. F. F. Topical administration of the probiotic Bifidobacterium animalis 

subsp. lactis HN019 reduces periodontal tissue destruction in rats with experimental 

periodontitis: a histologic, microtomographic, immunological and microbiological study. 

2016. 116f. Dissertation (M     ’  D     ) – School of Dentistry of Ribeirao Preto, 

University of Sao Palo, Ribeirao Preto, 2016. 

 

The purpose of this study was to evaluate the effects of topical administration of probiotic 

bacteria of the genus Bifidobacterium on experimental periodontal disease in rats. 32 rats 

were divided into groups C (control), EP (experimental periodontitis), C-HN019 (control + 

probiotic) and EP-HN019 (EP+ probiotic). On day 0 of the experiment, periodontitis was 

induced in the animals of groups EP and EP-HN019 through the placement of ligatures 

around mandibular first molars. In groups C-HN019 and EP-HN019, 2 mL of suspensions 

containing 10
9 

colony-forming units/mL of Bifidobacterium animalis subsp lactis (B. lactis) 

HN019 were topically administered in the subgingival region of  mandibular first molars on 

days 0, 3 and 7 of the experiment. In groups C and EP, topical administrations were 

performed using a sham suspension (without probiotic). All animals were euthanized 14 days 

after the beginning of the experiment. Gingival tissue, hemi-mandibles and oral biofilm were 

collected for evaluation of the following parameters: i) bacterial microbiota (checkerboard 

DNA-DNA hybridization), ii) expression of pro- and anti-inflammatory cytokines (Multiplex 

analysis), iii) immunoreactivityof antimicrobial peptides (immunohistochemical reactions - 

streptavidin-biotin-peroxydase); iV) connective tissue attachment levels (histomorphometric 

analysis) and v) bone microarchitecture and volume (microtomographic analysis). Data were 

statistically analyzed (p < 0.05). Group EP presented greater values of bone porosity, 

trabecular separation and connective tissue attachment loss as well as reduced trabecular 

number and bone volume when compared with all the other groups (p < 0.05). In group EP-

HN019, there were greater percentages of bacteria of the yellow and blue complexes and 

greater expressions of Osteoprotegerin (OPG) and beta-defensins (BD)-1, BD-2 and BD-3 

when compared with group EP (p < 0.05). Group EP presented greater levels of Interleukin 

(IL)-1β and Receptor Activator of Nuclear Factor-Kappa B ligand (RANKL) than group EP-

HN019 (p < 0.05). The increase in the ratios RANKL/OPG and IL-1β/IL-10 was greater in 

group EP than in group EP-HN019 (p < 0.05). Within the limits of the present study, it can be 

concluded that the topical use of B. lactis HN019 promotes a protective effect against alveolar 

bone and connective tissue attachment losses attributable to experimental periodontitis in rats. 

 

Keywords: Periodontitis; Probiotics; Rats; Bifidobacterium. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Figuras 
 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - (A) Animal posicionado para a colocação da ligadura; (B) Fio de seda em posição para 

indução da doença periodontal no 1
o
 molar inferior............................................................ 

 

48 

Figura 2 - Análise Histomorfométrica - imagem ilustrativa dos tecidos periodontais da região 

interproximal entre o 1
o
 e 2

o
 molares inferiores de animais com doença periodontal. A 

linha vermelha representa a medida linear (mm) do nível de inserção conjuntiva (NIC). 

Coloração: Hematoxilina e Eosina. Aumento original = 10x.  JCE = junção cemento-

esmalte; IC = inserção conjuntiva; PMI = primeiro molar inferior; SMI = segundo molar 

inferior................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

55 

Figura 3 - Medidas lineares das distâncias (µm) entre a junção cemento-esmalte e a crista óssea 

alveolar realizadas nos cortes microtomográficos visualizados no eixo transaxial (A - 

vestibular; B – lingual; C – interproximal) e no eixo sagital (D – bifurcação)................... 

 

 

56 

Figura 4 - Medidas volumétricas (µm
3
) realizadas na região de bifurcação do primeiro molar 

inferior em cortes microtomográficos visualizados no eixo coronal. (A) a região de 

interesse a ser analisada (ROI) foi delimitada por um retângulo que tangenciava as 

quatro raízes do primeiro molar inferior. (B) as imagens foram binarizadas para 

separação das estruturas óssea e dentária (por diferença de densidade), utilizando uma 

escala de níveis de cinza (grayscale threshold 0-255)........................................................ 

 

 

 

 

 

57 

Figura 5 - Percentual dos complexos microbianos e de Aggregatibacter Actinomycetemcomitans 

presentes nas amostras de biofilme subgengival dos animais dos grupos DPT  e DPT-

HN019. (A) complexo amarelo; (B) complexo vermelho; (C) complexo laranja; (D) 

complexo roxo; (E) complexo azul; (F) complexo cinza; (G) complexo verde; (H) 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. As cores representam os diferentes complexos 

microbianos (azul: Actinomyces; amarelo: Streptococcus; verde: E. corrodens, C. 

gingivalis, C. sputigena, C. ochracea; roxo: V. parvula, A. odontolyticus; laranja: S. 

constellatus, C. gracillis, C. rectus, C. showae, E. nodatum, P. intermedia, P. 

nigrescens, P. micros, F. nuc. vincentii, F. nuc. nucleatum, F. nuc. polymorphum, F. 

periodonticum; vermelho: P. gingivalis, T. forsythia, T. denticola; cinza: E. saburreum, 

G. morbillorum, L. buccalis, P. acnes, P. melaninogenica, N. mucosa, S. anginosus, S. 

noxia, T. socranskii). * diferença significativa entre os grupos (Teste t, p < 0,05)............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

Figura 6 - Níveis médios (pg/mL) e desvios-padrão de (A) IL-1β, (B) IL-10, (D) RANKL e (E) 

OPG para os grupos CT, CT-HN019, DPT e DPT-HN019. Em C e F podem ser 

observadas as razões IL-1β/IL-10 e RANKL/OPG para todos os grupos experimentais. 

Letras diferentes representam diferenças estatísticas significantes (ANOVA, Tukey, p < 

0,05)............................................................................................................................. ...... 

 

 

 

 

63 

Figura 7 - Padrão de imunomarcação para BD-1, BD-2 e BD-3 no periodonto de proteção e no 

periodonto de inserção do 1
o
 molar inferior dos animais. Fotomicrografias evidenciando 

a imunomarcação para BD-1 (A-E), BD-2 (F-J) e BD-3 (K-O), com imunomarcações 

detectadas em: queratinócitos (A, F e K), vasos sanguíneos gengivais (C, G, L), 

fibroblastos do ligamento periodontal (B e N) osteoblastos (D, I e O), osteócitos (E, J e 

M) e osteoclastos (H). Abreviações e símbolos: setas = células imunomarcadas; OA = 

osso alveolar; TC = tecido conjuntivo; TE = tecido epitelial; VS = vaso sanguíneo. 

Contra-coloração: Hematoxilina de Harris. Aumento original: A, F, H, K e L = 2000x; 

B, C, D, E, G, I, J, M, N e O = 4000x................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 
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periodontal; OA = osso alveolar; TC = tecido conjuntivo. Contra-coloração: 

Hematoxilina de Harris. Aumento original  = 1000x........................................................... 
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Figura 9 - Medianas, variações interquartílicas e valores máximos/mínimos dos escores atribuídos 

aos grupos CT, CT-HN019, DPT e DPT-HN019 na análise do padrão de 

imunomarcação para BD-1 (A), BD-2 (B) e BD-3 (C). Letras diferentes representam 

diferenças estatísticas significantes (Kruskal-Wallis, Dumn, p < 0,05)............................ 
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Figura 10 - Tecidos periodontais na região de bifurcação do 1
o
 molar inferior dos grupos CT (A, B), 

CT-HN019 (C, D), DPT (E, F) e DPT-HN019 (G, H). Coloração: Hematoxilina e 

Eosina. Aumento original = 10x (A, C, G, F); 20x (B, D, F, H). OA = osso alveolar; TF 

= teto da bifurcação; setas pretas = vasos sanguíneos; cabeça de seta preta preenchida = 

osteoblastos; asterisco = fibras colágenas desconexas com a presença de edema 

intersticial; cabeça de seta branca preenchida = cementoclastos; cabeça de seta não 

preenchida = fibras colágenas interpostas entre o osso alveolar e o cemento 

radicular......................................................................................................................... ..  
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Figura 11 - Tecidos periodontais na região interproximal entre o 1
o
 e 2

o
 molares inferiores dos 

animais dos grupos CT (A), CT-HN019 (B), DPT (C), DPT-HN019 (D). Aumento 

original = 20x. PMI = primeiro molar inferior; SMM = segundo molar inferior; Seta 

preta = junção cemento-esmalte; Seta branca = inserção conjuntiva................................... 
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Figura 12 - Médias e desvios-padrão do nível de inserção conjuntiva (NIC) para os grupos DPT e 

DPT-HN019, com comparações entre os grupos. *diferença significativa entre os grupos 

(Teste t, p < 0,05)................................................................................................................ 

 

 

70 

Figura 13 - Médias e desvios-padrão do nível ósseo alveolar (NOA), com comparações entre os 

grupos. Letras diferentes indicam diferenças significativas entre os grupos (ANOVA, 

Tukey, p < 0,05)................................................................................................................... 

 

 

71 

Figura 14 - Médias e desvios-padrão do volume ósseo (A) porosidade óssea (B), espaçamento 

trabecular (C) e número de trabéculas (D), com comparações entre os grupos. Letras 

diferentes indicam diferenças significativas entre os grupos (ANOVA, Tukey, p < 0,05). 

VO = volume ósseo; PO = porosidade óssea; Tb.Sp = espaçamento trabecular; Tb.N = 

número de trabéculas........................................................................................................... 

 

 

 

 

71 

Figura 15 - Imagens representativas das reconstruções tridimensionais renderizadas das secções 

microtomográficas das hemi-mandíbulas direitas dos animais dos grupos CT (A, B), 

CT-HN019 (C, D), DPT (E, F) e DPT-HN019 (G, H). Vista da superfície vestibular 

externa (A, C, E e G). Secção sagital da superfície interna (B, D, F e H). CTVox
®
 

(versão 3.1.0, Bruker, Kontich, Bélgica). Tamanho do pixel = 7,96 μ ............................. 
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A Doença Periodontal (DP) é uma doença inflamatória crônica que afeta os tecidos 

de suporte dos dentes e pode levar à perda dentária, afetando grande parte da população. Em 

um levantamento epidemiológico realizado nos Estados Unidos, foi demonstrado que um em 

cada dois americanos com 30 anos de idade ou mais possui DP (EKE et al., 2012). Neste 

estudo, 47% da amostra examinada, representando 64,7 milhões de adultos, apresentava 

periodontite nas formas leve (8,7%), moderada (30%) e severa (8,5%). Para adultos com 65 

anos de idade ou mais, o percentual de ocorrência de periodontite moderada ou severa foi de 

64% (EKE et al., 2012).  

O biofilme bacteriano é o fator etiológico primário para o início da inflamação 

gengival e subsequente destruição dos tecidos periodontais (HAFFAJEE & SOCRANSKY, 

1994). Entretanto, a presença isolada do biofilme responde por uma pequena proporção (20%) 

de variações na expressão da DP (GROSSI et al., 1994). De acordo com um novo modelo de 

patogênese, o principal componente de destruição de tecidos duros e moles na DP é resultado 

da ativação da resposta imunoinflamatória do hospedeiro às agressões bacterianas (SALVI & 

LANG, 2005). Fatores de risco adquiridos e ambientais (ex.: diabetes mellitus, fumo e 

estresse), bem como algumas características geneticamente transmitidas (ex.: polimorfismos 

gênicos para a Interleucina [IL]-1) podem acentuar a resposta inflamatória decorrente da 

agressão bacteriana e, eventualmente, a suscetibilidade à DP (SALVI & LANG, 2005). 

Raspagem e alisamento radicular (RAR) é a terapia de escolha pela maioria dos 

  í                                 “      -    ”                                   

(BEREZOW & DARVEAU, 2011). Contudo, o uso isolado da RAR não produz os resultados 

clínicos desejados em alguns casos severos de DP. Nestas situações, ocorre recolonização de 

patógenos e a recorrência da doença (BEREZOW & DARVEAU, 2011), o que remete o 

clínico ao uso da terapia antimicrobiana associada à RAR para um tratamento efetivo dos 

pacientes/sítios não responsivos ao tratamento convencional. Além disso, devido ao fato da 

resposta do hospedeiro também desempenhar um importante papel na progressão da doença, 

tratamentos supressores da inflamação, os chamados moduladores da resposta do hospedeiro, 

têm sido investigados (BEREZOW & DARVEAU, 2011). A possibilidade de modular a 

resposta do hosp                        x                        -                  

                              z                    . (1998). N           ,                 

                           IL    -                                                     

ind z                                               Porphyromonas gingivalis     z      

80                                         ,    67                                  60    
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antagonistas (ASSUMA et al., 1998).  Em síntese, o uso de quimioterapias adjuvantes no 

tratamento periodontal tem como objetivo tratar sítios que não respondem ao tratamento 

convencional ou potencializar resultados normalmente obtidos com a instrumentação 

mecânica, evitando, assim, a necessidade de procedimentos adicionais para a redução de 

bolsas periodontais (GREENSTEIN, 2006).  

Considerando as limitações da RAR no tratamento da DP (BEREZOW & 

DARVEAU, 2011), a recolonização de bolsas periodontais após realização da RAR 

(QUIRYNEN et al., 2001) e a participação de vários mecanismos referentes ao sistema imune 

inato e adaptativo do hospedeiro na patogênese da doença, o  uso de probióticos como uma 

nova terapia adjuvante para a periodontite tem despertado o interesse da comunidade 

científica odontológica, desde que os mesmos podem  modular a resposta imunoinflamatória 

do hospedeiro e modificar o ambiente bacteriano.  

A terapia probiótica pode proporcionar vantagens que não são observadas quando 

antibióticos e/ou antissépticos são associados à RAR (BEREZOW & DARVEAU, 2011), pois 

não promove resistência bacteriana e pode interferir naturalmente na resposta 

                              ê        h         . U            “   v             ” 

demonstrou que uma mistura de espécies de Streptococcus aplicada em dentes de cães com 

periodontite, como uma terapia adjuvante à RAR, atrasou a recolonização de patógenos 

periodontais e reduziu a inflamação (TEUGHELS et al., 2007). 

Os probióticos são definidos como microrganismos vivos, principalmente bactérias, 

seguros para o consumo e capazes de produzirem efeitos benéficos para a saúde do 

hospedeiro quando ingeridos em quantidades suficientes (FAO/WHO, 2002). O consumo de 

probióticos pode potencializar o siste            h         ,                  

   v     /                              /                h      ,                    

  v                   Helicobacter pylori,                           í                    

      v  .           ,             v                                x   ,                 

 ív                       h                   ,                                                  

                                        (OUW H ND      ., 2003;  M OU H , 2005; 

COMMANE et al., 2005). Os probióticos são geralmente regulamentados como suplementos 

dietéticos e comercializados para melhorar ou manter a saúde (TSUBURA et al., 2009). Os 

principais microrganismos utilizados para fins probióticos são bactérias dos gêneros 

Lactobacillus e Bifidobacterium (TEUGHELS et al., 2008). 

A cavidade oral, apenas recentemente, tem sido sugerida como um alvo relevante 

para as aplicações dos probióticos (MEURMAN, 2005). Até agora, os probióticos foram 
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avaliados, principalmente, no controle da cárie dentária, podendo reduzir os níveis de 

Streptococcus mutans na saliva (AHOLA et al., 2002; CAGLAR et al., 2006; CAGLAR et al., 

2008; NÄSE et al., 2001). Os mecanismos de ação dos probióticos na cavidade bucal parecem 

ser análogos àqueles descritos para o equilíbrio da microflora intestinal (HAUKIOJA, 2010). 

Estes mecanismos podem ser uma alternativa, não apenas para o controle da cárie dentária, 

mas também para o tratamento da DP. Os microrganismos utilizados para fins probióticos 

podem desencadear efeitos diretos sobre os patógenos periodontais, afetando seu crescimento, 

adesão e colonização (STAMATOVA & MEURMAN, 2009). Bactérias probióticas podem 

produzir diversos componentes que agem como agentes antimicrobianos, tais como ácido 

lático, peróxido de hidrogênio, bacteriocinas e substâncias inibitórias semelhantes às 

bacteriocinas (GILLOR et al., 2008; GORDON, 2009; OELSCHLAEGER, 2010). Sookkhee 

et al. (2001) isolaram bactérias produtoras de ácido lático da cavidade oral de voluntários 

saudáveis tailandeses e demonstraram que as mesmas desenvolviam atividade antimicrobiana 

contra Porphyromonas gingivalis e Streptococcus mutans. Van Hoogmoed et al. (2000) 

observaram que um biosurfactante produzido pelo Streptococcus mitis é capaz de diminuir a 

adesão de Streptococcus mutans e de vários periodontopatógenos.   

Outro mecanismo sugerido para explicar a ação dos probióticos no tratamento da DP 

refere-se à modulação da resposta imunoinflamatória do hospedeiro (STAMATOVA & 

MEURMAN, 2009). Alguns estudos têm demonstrado que algumas espécies probióticas 

podem atenuar a expressão de IL-8 induzida por periodontopatógenos nas células epiteliais 

orais (COSSEAU et al., 2008; ZHANG et al., 2008; SLIEPEN et al., 2009) e reduzir os níveis 

de citocinas pró-inflamatórias (IL-8, IL-1β   F        N       T      -alfa - TNF-α)    

fluido crevicular gengival (FCG) (TWETMAN et al., 2009). Shimauchi et al. (2009) 

verificaram que o consumo de probióticos diminuiu significativamente os níveis de 

lactoferrina salivar, uma proteína indicativa de inflamação periodontal, em indivíduos 

altamente susceptíveis à periodontite. Staab et al. (2008) demonstraram que a ingestão de 

probióticos pode reduzir a atividade de elastase de polimorfonucleares, bem como os níveis 

de mieloperoxidase e metaloproteinase (MMP)-3 da matriz no FCG de indivíduos com 

gengivite. Szkaradkiewicz et al. (2014) verificaram que Lactobacillus reuteri pode reduzir os 

níveis de TNF-a, IL-1 e IL-17 no FCG de pacientes com periodontite crônica. Novos estudos 

são fundamentais        v                                                                 

            . O                                                          h                  

                        ê                                -     ê                     

fisiologia de defesa da mucosa bucal. Talvez, em um futuro próximo, a terapia probiótica 
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possa ser utilizada com a finalidade de reduzir a suscetibilidade à periodontite por meio de 

uma programação seletiva do perfil imunoinflamatório do indivíduo ainda no ambiente 

intrauterino. Blumer et al. (2007) demonstraram que a suplementação probiótica durante o 

período pré-natal em camundongos pode interferir no desenvolvimento do sistema imune 

fetal, reduzindo, por exemplo, a ocorrência de alergias das vias áreas após o nascimento.  

Ainda há poucos estudos in vivo que avaliaram os efeitos de probióticos no controle 

da DP. De um modo geral, estes estudos, essencialmente clínicos, demonstraram que o uso de 

probióticos na perspectiva de prevenção, controle e tratamento da DP pode promover 

significativa redução de periodontopatógenos (TSUBURA et al., 2009; MAYANAGI et al., 

2009; MAEKAWA et al., 2014), melhorar os parâmetros clínicos periodontais em indivíduos 

portadores de periodontite (RICCIA et al., 2007; SHIMAUCHI et al., 2008; TSUBURA et al., 

2009; VICARIO et al., 2013, SZKARADKIEWICZ et al., 2014), reduzir os níveis salivares 

de prostaglandina E2 e MMP da matriz (RICCIA et al., 2007) e inibir o desenvolvimento da 

gengivite (KRASSE et al., 2006; STAAB et al., 2009). 

Em cinco estudos clínicos foram relatados resultados positivos do efeito adjuvante da 

terapia probiótica à RAR no tratamento da DP (VIVEKANANDA et al., 2010; SHAH et al 

2013; TEUGHELS et al., 2013; TEKCE et al., 2015; INCE et al. 2015). Vivekanada et al. 

(2010) avaliaram os efeitos de Lactobacillus reuteri, isoladamente e em combinação com 

RAR, em pacientes com periodontite crônica. Os autores concluíram que o uso de probióticos 

pode ser recomendado durante a terapia não-cirúrgica e na fase de manutenção do tratamento 

periodontal devido aos seus efeitos anti-inflamatórios, antimicrobianos e inibitórios na 

formação da placa bacteriana. Esses resultados foram corroborados por Teughels et al. (2013), 

os quais demonstraram que o uso de Lactobacillus reuteri como adjuvante à RAR reduziu o 

risco de progressão da DP e o percentual de pacientes, dentes e sítios indicados para a terapia 

periodontal cirúrgica. Shah et al. (2013) avaliaram o efeito do probiótico Lactobacillus brevis 

e da doxiciclina, isoladamente ou em associação, no tratamento de pacientes com periodontite 

agressiva. Os autores concluíram que a terapia com probióticos pode ser uma boa alternativa 

para o uso de antibióticos no tratamento da periodontite agressiva. Ince et al. (2015) avaliaram 

os efeitos clínicos e bioquímicos resultantes do uso da terapia probiótica (Lactobacillus 

reuteri) adjuvante à RAR no tratamento de pacientes com periodontite crônica. A terapia 

combinada proporcionou maior redução de profundidade de sondagem e maior ganho de 

inserção clínica aos 12 meses pós-operatórios quando comparada ao uso da RAR apenas. Os 

pacientes tratados com a terapia combinada também apresentaram menores níveis de MMP-8 

e aumento de inibidor de metaloproteinase tecidual (TIMP)-1 no FCG. Tekce et al. 2015 



Introdução | 41 

demonstraram que a utilização do Lactobacillus reuteri adjuvante à RAR pode retardar a 

recolonização de bolsas periodontais em pacientes com periodontite crônica. 

Embora a literatura apresente resultados promissores, é importante considerar que os 

achados obtidos com probióticos não podem ser generalizados (TEUGHELS et al., 2011), 

uma vez que eles são dependentes da cepa, dosagem, frequência e forma de administração 

usadas. Diferentemente dos resultados obtidos em estudos clínicos que utilizaram 

Lactobacillus reuteri e Lactobacillus brevis (VIVEKANANDA et al., 2010; SHAH et al., 

2013; TEUGHELS et al., 2013; TEKCE et al., 2015; INCE et al., 2015), não foram 

observadas vantagens clínicas decorrentes do uso de Lactobacillus rhamnosus e bactérias do 

gênero Streptococcus como adjuvante à RAR no tratamento de pacientes com periodontite 

crônica (LALEMAN et al., 2015; MORALES et al., 2016). 

Até o presente momento, os estudos que investigaram os efeitos de probióticos na 

DP usaram principalmente microrganismos do gênero Lactobacillus. Contudo, outros 

potenciais probióticos merecem ser investigados. Bifidobacterium animalis subsp. lactis (B. 

lactis) possui diversos habitats, como o intestino humano, a cavidade bucal e o trato 

gastrointestinal animal (DONG et al., 2000). E                    z                     

h                                            h         ,           z             

crescimento de Candida albicans, Escherichia coli                         ê      ( I V TI 

et al., 2000). B. lactis, originado de lácteos, é considerado um probiótico em potencial e tem a 

capacidade de resistir à ação da bile e a pH bem ácidos (PRASAD et al., 1998). Essa estirpe 

também é capaz de aderir-se em quantidade elevada em diferentes tipos de células do epitélio 

intestinal (GOPAL et al., 2001) e apresenta propriedades imunomoduladoras (GILL et al., 

2000). Estudos desenvolvidos em humanos mostraram que B. lactis foi capaz de melhorar a 

resposta imune inata de indivíduos idosos e de meia-idade (GILL et al., 2001), proporcionou 

um aumento na atividade citotóxica das células Natural Killer e na atividade fagocítica dos 

monócitos periféricos (ZHOU & GILL, 2005), diminuiu a deficiência em ferro em crianças 

pré-escolares (SAZAWAL et al., 2010) e promoveu a proteção dos enterócitos frente a uma 

infecção aguda (LIU et al., 2010). Shu et al. (2000) demonstraram que 80% dos ratos tratados 

com B. lactis diariamente durante uma semana permaneceram vivos por três semanas após 

serem infectados com Salmonella typhimurium. Nos animais que não consumiram o 

probiótico, a taxa de mortalidade foi de 93% (SHU et al., 2000). 

Alguns estudos demonstraram também que B. lactis pode reduzir a quantidade de 

biofilme bacteriano nas superfícies dentárias e a inflamação gengival em indivíduos jovens 

saudáveis (TOIVIAINEN et al., 2014), bem como a quantidade de microrganismos associados 
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à cárie dentária em crianças (SINGH et al., 2011) e adultos jovens (ÇAGLAR et al., 2008). 

Haukioja et al. (2006) demonstraram, em um estudo in vitro, que B. lactis sobrevive na saliva 

e pode ligar-se ao Fusobacterium nucleatum em superfícies de hidroxiapatita. Bogsan et al. 

(2014) investigaram os efeitos  da ingestão do probiótico B. lactis HN019 no perfil 

imunológico celular dos intestinos delgado e grosso de camundongos. As análises com 

citometria de fluxo demonstraram que a ingestão de B. lactis HN019 promove redução na 

quantidade de linfócitos B-1. Este fato sugere que esta cepa probiótica pode ser bastante útil 

na modulação da resposta do hospedeiro para o tratamento da DP. A presença aumentada de 

células B-1 em indivíduos com periodontite pode ser um dos fatores responsáveis pela maior 

destruição óssea (BERGLUNDH et al., 2002). Células B-1 podem se diferenciar em células 

semelhantes a osteoclastos, exercendo, portanto, um importante papel na osteoclastogênese e 

na reabsorção óssea (BOGSAN et al., 2005; PUGLIESE et al., 2012). 

Estudos pré-clínicos validados, tais como o uso de modelos animais com periodontite 

experimental, podem proporcionar novos dados importantes sobre a segurança e eficácia de 

probióticos (HOFFMAN et al., 2008), especialmente quando novas cepas estão sendo 

investigadas para o tratamento periodontal. Até o presente momento, não há nenhum estudo 

na literatura que tenha avaliados os efeitos de bactérias probióticas do gênero Bifidobacterium 

na periodontite. 
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Objetivo geral 

 Avaliar os efeitos da administração tópica do probiótico B. lactis HN019 na DP 

induzida por ligadura em ratos. 

 

Objetivos específicos 

Avaliar em ratos, com ou sem DP induzida por ligadura, tratados ou não com B. 

lactis HN019: 

 Microbiota presente em amostras de biofilme bucal por meio do método 

checkerboard DNA-DNA hybridization; 

 Expressão de IL-1β, IL-10, ligante do Receptor Ativador do Fator Nuclear Kappa-

beta (RANKL) e Osteoprotegerina (OPG) por meio de imunoensaios enzimáticos 

(MAGPIX
®

);  

 Expressão de Beta-defensina (BD)-1, BD-2 e BD-3 nos tecidos periodontais por 

meio de reações imunohistoquímicas;  

 Perda óssea alveolar por meio de análise com microtomografia computadorizada 

por tra                  X (     -CT); 

 Nível de inserção conjuntiva na região interproximal entre o 1
o
 e 2

o
 molares 

inferiores por meio de análise histométrica; 

 Conteúdo do infiltrado inflamatório periodontal, extensão da inflamação, padrão 

do tecido conjuntivo e perfil do osso alveolar presente na região de bifurcação do 

1
o
 molar inferior por meio de análise histopatológica. 
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3.1 Apreciação ética 

A pesquisa foi realizada respeitando-se os princípios éticos da experimentação 

animal, bem como as normas para a prática didático-científica da vivissecção dos mesmos 

(Lei 11.794/2008), a Declaração Universal dos Direitos dos Animais da UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura), as normas da 

Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório e a legislação em vigor (Lei 

9605/1998). Todos os procedimentos com animais foram aprovados pela Comissão de Ética 

no Uso de Animal (CEUA) da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP) da 

Universidade de São Paulo (USP) (protocolo 2014.1.389.58.2). 

 

3.2 Cálculo do tamanho da amostra 

O cálculo do tamanho amostral foi realizado pelo programa Graphpad Statemate 2.0 

(GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, EUA). O tamanho da amostra foi determinado para 

assegurar poder estatístico de 80% no reconhecimento de diferenças significativas entre os 

grupos em torno de 20% e desvio-padrão de 15% com um intervalo de confiança de 95% (α = 

0,05), considerando as mudanças microtomográficas no volume ósseo (VO) da região de 

bifurcação do 1
o
 molar inferior como variável primária de resultado. Dessa forma, chegou-se 

a um tamanho amostral adequado de 8 animais por grupo experimental. 

 

3.3 Modelo experimental  

Foram utilizados 32 ratos, machos (Rattus norvegicus, albinus, Wistar), com idade 

entre 1 e 2 meses, pesando entre 250 e 300g (Biotério da FORP-USP). Os animais foram 

acomodados em caixas de polipropileno autoclaváveis e submetidos a um período de 7 dias de 

aclimatação com o ambiente e com equipe de execução do projeto. A sala foi climatizada a 

uma temperatura de 22 ± 2°C e com ciclos de 12/12 horas claro-escuro. Durante todo o 

experimento, os animais consumiram ração sólida selecionada e água ad libitum. Antes do 

estudo começar, os ratos foram identificados por um código numérico. De acordo com uma 

tabela numérica gerada com uso de um software em computador, cada rato foi alocado em um 

dos seguintes grupos (n=8): Grupo CT (controle); Grupo CT-HN019 (controle + B. lactis 

HN019); Grupo DPT (DP induzida por ligadura) e Grupo DPT-HN019 (DP induzida por 

ligadura  + B. lactis HN019). A sequência de alocação foi mantida oculta para todos os 

investigadores do estudo (operadores, avaliadores de resultados e bioestaticista). Todas as 

análises foram então realizadas por examinadores calibrados que desconheciam os grupos 

experimentais do presente estudo.  
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3.4 Preparo das culturas probióticas e administração aos animais  

B. lactis HN019 (HOWARUTM Bifido, E. I. Dupont
®
 de Nemoursand Company, 

Wilmington, DE, EUA) foi cultivado em meio MRS Agar (Man, Rogosa and Sharpe - 

D    ™Lactobacilli MRS Broth, Sparks, MD, EUA) por 48 horas a 37
o
C sob condições de 

anaerobiose (GASPAK
TM

 EZ Anaerobe Container System with indicator, Sparks, MD, EUA). 

A seguir, com auxílio de alça esterilizada, o inóculo bacteriano foi transferido para tubos de 

centrifugação tipo Falcon
 
contendo pérolas de vidro e água destilada esterilizada. Após 

homogeneização em agitador de tubos (Phoenix AP 65, Araraquara, SP, Brasil), a suspensão 

foi submetida à diluição decimal seriada até 10
-9

, em solução salina tamponada fosfatada 

(PBS), com pH 7,0  e acrescida de 2,0% de carboximetilcelulose (CHITPRASERT et al., 

2012). Alíquotas de 100 µl foram depositadas em placas de Petri contendo MRS Agar e 

semeadas com auxílio de bastão de vidro esterilizado. Após a semeadura, as placas foram 

incubadas em anaerobiose, durante 48 horas a 37
o
C. A padronização quantitativa dos inóculos 

foi obtida pela determinação da densidade óptica (DO) no comprimento de onda de 625 nm 

em espectrofotômetro (Micronal - AJX -1000, São Paulo, SP, Brasil), bem como por 

contagem, em duplicata, do número de unidades formadoras de colônias (UFC)/mL. Desta 

forma, a DO de 2,898 correspondeu ao inóculo padronizado com 1,9 x 10
9
 UFC/mL 

(BAUROEL et al., 2012).  

Nos Grupos CT-HN019 e DPT-HN019, 2 mL da suspensão contendo 1,9 x 10
9  

UFC/mL de B. lactis HN019 foram aplicados topicamente na região subgengival dos 

primeiros molares inferiores dos animais nos dias 0, 3 e 7 do experimento. Nos grupos CT e 

DPT, as aplicações tópicas foram realizadas com uma suspensão sham (sem B. lactis HN019). 

 

3.5 Indução da DP com ligadura 

No dia 0 do experimento, para a colocação da ligadura nos grupos DPT e DPT-

HN019, os animais foram anestesiados por meio de injeção intraperitoneal, com solução de 

Cloridrato de Xilazina a 2% (2mg/mL) (Rompum
®
 - Bayer Saúde Animal, São Paulo, SP, 

Brasil) e Cloridrato de Ketamina a 10% (10mg/mL) (Dopalen
®
 - Ceva Saúde Animal Ltda., 

Paulínia, SP, Brasil) nas respectivas doses de 10 mg/Kg (Xilazina) e 80 mg/Kg (Ketamina). 

Após a anestesia geral, os animais foram posicionados em mesa operatória, a qual permitiu a 

manutenção da abertura bucal dos mesmos, facilitando o acesso aos dentes posteriores da 

mandíbula. Com o auxílio de porta agulha tipo castroviejo (Quinelato, Rio Claro, SP, Brasil) e 

sonda exploradora odontopediátrica (Golgran, São Paulo, SP, Brasil), foi colocado um fio de 

seda 4-0 (Ethicon, Johnson & Johnson, São José dos Campos, SP, Brasil) ao redor dos 



Materiais e Métodos| 48 

primeiros molares inferiores esquerdo e direito de cada animal (Figura 1). A presença das 

ligaduras nos animais foi verificada periodicamente. Caso fosse observado perda da ligadura, 

um novo animal era preparado para o estudo.  

 

 
Figura 1 - (A) Animal posicionado para a colocação da ligadura; (B) Fio de seda em posição 

para indução da doença periodontal no 1
o
 molar inferior. 

 

3.6 Eutanásia e coleta de material para análises 

Todos os animais foram submetidos à eutanásia 14 dias após início do experimento. 

A eutanásia foi realizada pela administração de uma dose letal (150 mg/kg) de tiopentato de 

sódio (Thiopentax
®
, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., São Paulo, SP, Brasil).  

O tecido gengival das hemi-mandíbulas direitas foi removido para realização de 

imunoensaios enzimáticos. Com bisturi estéril, a gengiva foi removida da região vestibular e 

lingual dos 1
o
 molar inferior de cada animal. Os tecidos gengivais coletados foram lavados em 

solução PBS associada a um coquetel inibidor de proteases (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

Missouri, EUA). Em seguida, os tecidos foram imersos em nitrogênio líquido e macerados 

manualmente com gral e pistilo. Os tecidos macerados foram novamente colocados em 

solução PBS associada a inibidores de proteases e homogeneizados mecanicamente (Ultra-

Stirrer ULTRA 80-II, Eikonal do Brasil, São Paulo, SP, Brasil). Após esta etapa, as amostras 

foram centrifugadas a 4000 rpm durante 15 min em uma temperatura de 4
o
C. O sobrenadante 

obtido foi coletado e armazenado a -80ºC. Estas mesmas hemi-mandíbulas, cujo tecido 

gengival foi removido, foram analisadas por meio de micro-CT. As hemi-mandíbulas 

esquerdas, cujo tecido gengival não foi removido, foram submetidas às análises 

histomorfométrica e imunohistoquímica. 

Logo após a eutanásia dos animais, foram coletadas, também, amostras de biofilme 

bacteriano. Nos grupos CT e CT-HN019, amostras de biofilme subgengival foram coletadas 

com uma cureta periodontal estéril (5-6, Mine-five - Hu-Friedy, Chicago, IL, EUA). Nos 
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grupos DPT e DPT-HN019, o biofilme foi coletado juntamente com as ligaduras posicionadas 

ao redor dos 1
os

 molares inferiores. Todas as amostras coletadas foram imediatamente 

depositadas em frascos esterilizados do tipo eppendorf          150μL                   

(10 mM Tris-HCL, 1 mM EDTA, pH 7,6 – solução TE). Foram adicionados a esta solução 

100 μL    N OH   0,5 M            DN                          v  v                

período de tempo. Os eppendorfs, previamente identificados com o código do animal, foram 

armazenados sob refrigeração a -20ºC para posterior análise microbiológica. 

 

3.7 Avaliação microbiológica 

Contagens de 40 espécies bacterianas subgengivais foram determinadas em cada 

amostra usando o método checkerboard DNA-DNA hybridization no Laboratório de Pesquisa 

em Odontologia II da Universidade de Guarulhos (Universidade de Guarulhos – UNG, 

Guarulhos, SP, Brasil), conforme descrição de Sampaio et al. (2009): 

 

3.7.1 Cepas bacterianas e condições de crescimento 

Todas as cepas foram adquiridas liofilizadas da Americam Type Culture Collection 

(ATCC, Rockville, MD, EUA) ou do Forsyth Institute (Boston, MA, EUA). O conteúdo 

liofilizado foi reidratado em caldo para crescimento de Mycoplasma (Difco Laboratories, 

Detroit, MI, EUA) e cultivado em ágar-triptose de soja (Difco) contendo 5% de sangue 

desfibrinado de ovelha (BBL, Baltimore Biological Laboratories, Cockeysville, MD, EUA) a 

35ºC sob condição de anaerobiose (80% N2, 10% CO2, 10% H2). Algumas bactérias foram 

cultivadas em meios de cultura enriquecidos de forma a suprir suas necessidades nutricionais. 

Tannerella forsythia, por exemplo, foi cultivada em ágar-triptose de soja com 5% de sangue 

                 v  h    10 μ / L          N-acetil murâmico (NAM) (Sigma Chemical Co., 

St. Louis, MO, EUA). Porphyromonas gingivalis cresceu em um meio similar, suplementado 

    5                             v  h , 0,3 μ / L              (S    )   5 μ / L    

hemina (Sigma). As espécies Treponema denticola e Treponema socranskii foram cultivadas 

em caldo para crescimento de Mycoplasma suplementado com 1 mg/mL de glicose (Sigma), 

400 μ / L                (S    ), 150 μ / L                           í      (S    ), 20 

μ / L                         (I N,       M   ,   ,  U ), 1   / L    L-cisteína (Sigma), 

5 μ / L                        (S    )   0,5            v    (L        , S o José dos 

Pinhais, PR, Brasil). 

As cepas bacterianas foram cultivadas anaerobicamente na superfície de ágar-sangue, 

com exceção das duas espécies de espiroquetas, que foram cultivadas em caldo, por 3 a 7 dias. 
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As colônias foram raspadas e depositadas em tubos plásticos para microcentrífuga de 1,5 mL 

contendo 1 mL de solução TE (pH 7,6). As células foram lavadas duas vezes por 

centrifugação na solução tampão de TE a 3500 g por 10 minutos. Em seguida, as cepas Gram-

negativas foram novamente suspensas e lisadas com dodecilsulfato de sódio (SDS - 

C12H25NaO4S, Synth
®

, Labsynth, Diadema, SP, Brasil) a 10% e proteinase K (Sigma) em 

uma concentração de 20 mg/mL. As cepas de bactérias Gram-positivas foram lisadas em 150 

μL                  z                 15   / L de lisozima (Sigma) e 5 mg/mL de 

acromopeptidase (Sigma) em solução tampão TE (pH 8,0). O DNA foi isolado e purificado 

como descrito por Smith et al. (1989). As sondas genômicas foram preparadas para cada uma 

    40                           1 μ     DN   acteriano com digoxigenina, por meio do kit 

Random primer digoxigenin labeling (Roche Diagnostics, Indianápolis, IN, EUA). As 

espécies avaliadas (Tabela 1) foram selecionadas segundo suas associações com diferentes 

tipos de doenças ou saúde periodontal. 

 

Tabela 1 - Relação das cepas bacterianas avaliadas pela técnica DNA-DNA Checkerboard Hybridization.  
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3.7.2 Checkerboard DNA-DNA Hybridization 

As suspensões de biofilme subgengival foram fervidas em banho-maria por 10 

minutos e, em seguida, neutralizadas pela adição de 0,8 mL de acetato de amônio a 5 M. Cada 

suspensão de biofilme dental contendo o DNA livre foi depositada em uma das canaletas do 

Minislot 30 (Immunetics, Cambridge, MA, EUA) e transferida para a membrana de nylon (15 

x 15 cm) com carga positiva (Amersham Biosciences UK Limited, Buckinghamshire, 

Inglaterra). As duas últimas das 30 canaletas do Minislot foram ocupadas por controles 

contendo uma mistura das espécies de microrganismos investigados pelas sondas, nas 

concentrações correspondentes a 10
5 

e 10
6
 células, ou seja, 1 g e 10 g de DNA de cada 

espécie, respectivamente. A membrana foi removida do Minislot 30 e o DNA nela 

concentrado foi fixado por aquecimento em forno a 120°C por 20 min. A membrana foi pré-

hibridizada a 42°C, por 1 hora, em uma solução contendo 50% de formamida (Vetec Química 

Fina Ltda, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), 1% de caseína (Vetec), 5 vezes de solução salina 

citratada (SSC) (1 vez de SSC = 150mM NaCl - Vetec), 15 M de citrato de sódio – pH 7,0 

(J.T.Baker, Estado do México, México), 25 mM de fosfato de sódio – pH 6,5 (Na2HPO4, 

Labsynth) e 0,5 mg/mL de RNA de levedura (Sigma). Em seguida, a membrana foi 

posicionada no Miniblotter 45 (Immunetics, Cambridge, MA, EUA) com as linhas contendo o 

DNA das amostras e dos controles posicionadas perpendicularmente às canaletas do aparato. 

Em cada canaleta do Miniblotter 45 foi adicionada uma sonda de DNA, diluída a 

aproximadamente 20 g/mL, em 130 μL               h      z                 45  

formamida, 5 vezes de SSC, 20 mM de Na2HPO4 (pH 6,5), 0,2 mg/mL de RNA de levedura, 

10% de sulfato de dextrano (Amersham) e 1% de caseína. A hibridização ocorreu dentro de 

um período mínimo de 20 horas, a 42°C. 

Após o período de hibridização, a membrana foi removida do Miniblotter 45 

(Immunetics), lavada por 40 minutos a 65ºC numa solução adstringente composta por 1% de 

SDS, 1 mM de EDTA e 20 mM de Na2HPO4, a fim de remover sondas que não hibridizaram 

completamente. Em seguida, a membrana foi imersa por 1 hora em uma solução contendo 1% 

de ácido maleico (C4H4O4, Vetec), 3 M NaCl, 0,2 M NaOH (Labsynth), 0,3% Tween 20 

(Vetec), 0,5% caseína - pH 8,0, e, logo após, por 30 minutos, na mesma solução contendo o 

anticorpo anti-digoxigenina conjugado à fosfatase alcalina (Roche) em uma concentração de 

1:10.000. A membrana foi, então, lavada duas vezes, por 20 minutos, em uma solução de 0,1 

M de ácido maleico, 3 M de NaCL, 0,2 M de NaOH, 0,3% de Tween 20 - pH 8,0, e 1 vez, por 

5 minutos, em uma solução de 0,1 M de Tris HCl, 0,1 M de NaCl, pH 9,5. 
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Para a detecção dos sinais, a membrana foi incubada por 45 minutos a 37°C em uma 

solução detectora contendo substrato para fosfatase alcalina, CDP-S   ™ D                 

(Amersham). Em seguida, a membrana foi colocada em um cassete, Chassi Radiográfico 30 x 

40 cm (Konex, São Paulo, SP, Brasil), sob um filme radiográfico 18 x 24cm (Agfa Gevaert, 

NV, Bélgica) por aproximadamente 40 minutos. 

A leitura dos filmes radiográficos foi realizada por um único examinador treinado e 

calibrado (Izilvânia Barros, Universidade de Guarulhos – UNG) que desconhecia os grupos 

experimentais e terapias utilizadas no presente estudo. A leitura foi realizada duas vezes, em 

dias diferentes, para conferência de resultados. Cada sinal produzido por uma determinada 

sonda na amostra de biofilme foi comparado, em intensidade, ao sinal produzido pela mesma 

sonda nas duas linhas de controles contendo 10
5
 e 10

6 
bactérias (duas últimas das 30 canaletas 

do Minislot). Desta forma, o número 0 foi registrado quando não houve detecção do sinal; 1 

equivaleu a um sinal menos intenso que o controle de 10
5
 células; 2 equivaleu a 10

5
 células; 3 

entre 10
5
 e 10

6
 células; 4 a aproximadamente 10

6
 células; e 5 equivaleu a mais de 10

6
 células. 

Estes registros foram utilizados para determinar os níveis das diferentes espécies investigadas 

nas diferentes amostras avaliadas. Um total de 32 amostras foi analisado. 

  

3.8 Análise imunoenzimática 

Foi determinado o valor de proteína total de cada amostra por meio de imunoensaios 

enzimáticos convencionais (ELISA), utilizando-se kits comercialmente disponíveis (DC
TM

 

Protein Assay, Bio-Rad Laboratories, Inc., Berkeley, CA, EUA), conforme instruções do 

fabricante. A leitura colorimétrica foi realizada através de um espectrofotômetro a 650 nm 

(TP-Reader, ThermoPlate
®
, São Paulo, SP, Brasil) e os valores foram expressos em ng/dL. 

Para quantificação de citocinas (IL-1β, IL-10, RANKL e OPG), utilizou-se kits 

disponíveis comercialmente (RECYTMAG-65K-05, RBN-31K-1RANKL, RBN-31K-1OPG 

– M       x™    , M   k M         H           ,          , M ,  U )                  

MAGPIX
®
 (Luminex Corporation, Austin, TX, EUA). O ensaio foi realizado em uma placa 

de 96 poços seguindo as instruções do fabricante. Resumidamente, a placa filtro foi 

umedecida com o washing buffer e, em seguida, a solução foi aspirada dos poços. Beads 

magnéticos revestidos com os anticorpos monoclonais para os quatro analitos (IL-1β, IL-10, 

RANKL e OPG) foram adicionados aos poços. As amostras e padrões (variando de 0,13 a 

2000 pg/mL para cada analito) foram transferidas para os poços e incubadas overnight 4°C. 

Os poços foram lavados novamente e uma mistura de anticorpos secundários biotinilados foi 

adicionada. Após a incubação por uma hora, adicionou-se aos poços a Estreptavidina R-
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ficoeritrina, sendo este conjunto incubado por mais uma hora. Após lavagem para a remoção 

de reagentes não-ligados, foi acionado sheath fluid (Luminexs, MiraiBio, Alameda, CA, 

EUA) aos poços. As placas foram, então, analisadas pelo MAGPIX
®
, obtendo-se a 

intensidade de fluorescência média. Amostras abaixo do limite de detecção foram registradas 

como zero. Todas as amostras foram analisadas individualmente e os níveis de citocinas 

foram estimados a partir de uma curva polinomial de quinto grau utilizando-se o software 

xPONENT
®
 (Luminex Corporation, Austin, TX, EUA). Um total de 128 amostras foi 

analisado.   

 

3.9 Processamento histológico 

As hemi-mandíbulas esquerdas foram dissecadas, fixadas em formol neutro a 10% 

por 48 horas e descalcificadas por meio de solução de ácido etilenodiamino tetra-acético a 4% 

durante 90 dias. Após este período, as peças foram desidratadas em álcool absoluto, 

diafanizadas em xilol e incluídas em parafina. Foram realizados, então, cortes seriados com 4 

μ              ,               -distal. Os cortes obtidos foram destinados às análises 

imunohistoquímica e histomorfométrica. 

 

3.10 Análise imunohistoquímica 

Para a análise imunohistoquímica, os cortes histológicos foram desparafinizados em 

xilol e hidratados em série decrescente de etanol (100º - 100º - 100º - 90º - 70° GL). A 

recuperação antigênica foi realizada através da imersão das lâminas histológicas em tampão 

citrato, pH 6 (Spring Bioscience®, Pleasanton, CA, EUA), em câmara pressurizada 

(Decloaking chamber®, Biocare Medical, Concord, CA, EUA) a 95°C, por 20 minutos. No 

final de cada etapa da reação imunohistoquímica, as lâminas histológicas foram lavadas em 

PBS 0,1 M, pH 7,4. Posteriormente, as lâminas foram imersas em 3% de peróxido de 

hidrogênio por 1 hora e 1% de soro albumina bovino por 12 horas para bloqueio da 

peroxidase endógena e bloqueio dos sítios inespecíficos, respectivamente. As lâminas 

contendo amostras de cada grupo experimental foram divididas em três lotes, e cada lote foi 

incubado com um dos seguintes anticorpos primários: anti-BD-1 de rato gerado em coelho 

(1:200; SC-25573, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA), anti-BD-2 do rato 

gerado em coelho (1:200; orb-10531, Biorbyt, Cambridge, Cambs, Reino Unido) e anti-BD-3 

do rato gerado em cabra (1:100; SC-10860, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, 

EUA). Os cortes foram incubados com anticorpo secundário biotinilado por 2 horas e, 

subsequentemente, tratados com estreptavidina conjugada com a peroxidase da raiz forte - 

HRP por 1 hora (Universal Dako Labeled HRP Streptavidin-Biotin Kit®, Dako Laboratories, 
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  ,  U ).     v                z         z                      3,3’- tetracloridrato de 

diaminobenzidina (DAB chromogen Kit®, Dako Laboratories, CA, EUA). Em seguida, foi 

efetuada desidratação em etanol, diafanização em xilol e recobrimento com meio de 

montagem (Permount, Fisher Scientific, San Diego, CA, EUA) e lamínulas de vidro. Como 

controle negativo, os espécimes foram submetidos aos procedimentos descritos anteriormente 

suprimindo-se a utilização do anticorpo primário. 

As secções histológicas foram analisadas sob iluminação de campo claro em 

microscópio óptico (AxioLab, Carl Zeiss, Germany). A imunomarcação foi definida como 

coloração acastanhada confinada ao compartimento citosólico das células imunorreativas. A 

matriz extracelular também exibiu discreta imunomarcação. Um examinador calibrado 

(Edilson Ervolino, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho – UNESP) que desconhecia os grupos experimentais do estudo 

executou a análise imunoistoquímica empregando uma secção histológica de cada espécime. 

Foram analisadas três regiões: região mesial do 1
o
 molar inferior, região interproximal entre o 

1
o
 e 2

o
 molares inferiores e região de bifurcação do 1

o
 molar inferior. Nas três regiões, em um 

           400x,                           600 x 800 μ ,                                  

epitelial (regiões mesial e interproximal) ou o teto da bifurcação (região de bifurcação). Foi 

realizada uma análise semi-quantitativa do padrão de imunomarcação conforme os seguintes 

escores: ESCORE 0 - padrão nulo de imunomarcação nas três regiões; ESCORE 1 - baixo 

padrão de imunomarcação (até um terço das áreas analisadas apresentando 

imunorreatividade); ESCORE 2 - moderado padrão de imunomarcação (aproximadamente 

dois terços das áreas analisadas apresentando imunorreatividade) e ESCORE 3 - alto padrão 

de imunomarcação (quase toda a extensão das áreas analisadas apresentando 

imunorreatividade). O grupo controle foi empregado como ponto de referência para se definir 

o padrão basal de imunorreatividade, a partir do qual os escores foram atribuídos aos demais 

grupos experimentais. 

 

3.11 Análise histomorfométrica 

Dois cortes histológicos de cada espécime, representando a porção vestíbulo-lingual 

central da hemi-mandíbula, foram corados utilizando a técnica de Hematoxilina e Eosina 

(H&E). Com auxílio de microscopia de luz, foram analisadas as condições histopatológicas 

dos tecidos periodontais na região de bifurcação do 1
o
 molar inferior, considerando: conteúdo 

do infiltrado inflamatório periodontal, extensão da inflamação, padrão do tecido conjuntivo e 

perfil do osso alveolar presente. 

Para análise histométrica, as imagens dos cortes histológicos foram capturadas por 

uma câmera digital acoplada a um microscópio de luz. Mensurações padronizadas foram 
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determinadas com o auxílio de um sistema de análise de imagens digitalizadas e software 

específico (ImageLab 2000, Diracon Bio Informática Ltda., Vargem Grande do Sul, SP, 

Brasil) por um examinador calibrado (Luiz Fernando Oliveira, FORP, USP) sem identificação 

dos grupos experimentais avaliados. Foram realizadas, na raiz distal do 1
o
 molar inferior, 

medidas linerares para avaliar o nível de inserção conjuntiva (NIC), o qual foi calculado 

mensurando-se em mm a distância entre a junção cemento-esmalte (JCE) e a inserção 

conjuntiva (Figura 2). Para cada animal, foi obtida uma média dos valores dos dois cortes 

analisados.  

 

 
Figura 2 - Análise Histomorfométrica - imagem ilustrativa dos tecidos 

periodontais da região interproximal entre o 1
o
 e 2

o
 molares inferiores de 

animais com doença periodontal. A linha vermelha representa a medida linear 

(mm) do nível de inserção conjuntiva (NIC). Coloração: Hematoxilina e 

Eosina. Aumento original = 10x.  JCE = junção cemento-esmalte; IC = 

inserção conjuntiva; PMI = primeiro molar inferior; SMI = segundo molar 

inferior.  

 

3.12 Análise com microtomografia com                      m                  m    -

CT) 

Espécimes não desmineralizadas foram escaneados por um sistema de micro-CT de 

feixe cônico (Skyscan 1172, Bruker, Kontich, Bélgica). O gerador de raio-X foi operado com 

um potencial de aceleração de 60 kV, corrente de 165 µA e tempo de exposição de 650 ms 

por projeção. As imagens foram produzidas com um tamanho de voxel de 6x6x6 µm. 

Usando um software apropriado (Data Viewer
®
, versão 1.5.0, Bruker, Kontich, 

Bélgica), os 3 modelos tridimensionais gerados foram rotacionados em uma posição padrão, 

com os seguintes critérios: (1) no plano transaxial, o 1
o
 molar inferior teve o seu eixo em 
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posição vertical, (2) no plano coronal, o osso mandibular foi verticalmente orientado, com a 

raiz mesial do 1
o
 molar inferior na posição superior da imagem e (3) no plano sagital, a 

superfície oclusal do 1
o
 molar inferior foi horizontalmente posicionada. Medidas lineares 

foram realizadas em quatro locais diferentes por um examinador calibrado (Laura Novaes, 

FORP, USP) sem identificação dos grupos experimentais avaliados: vestibular, lingual, 

interproximais e bifurcação. Para sítios vestibulares, linguais e interproximais, foram 

mensuradas as distâncias lineares (μ )    J                    v      ( O) (LIS O       . 

2015). Para os sítios interproximais, os dados foram analisados utilizando software CT-

Analyser
®
 (CT-Analyser

®
, versão 1.13.5.1+, Bruker, Kontich, Bélgica). Na região de 

bifurcação, foi mensurada a dis       (μ )                                           O.    

quatro medidas lineares obtidas em cada animal foram somadas para expressar o valor do 

nível ósseo alveolar (NOA) (Figura 3). 

 

 
Figura 3 - Medidas lineares das distâncias (µm) entre a junção 

cemento-esmalte e a crista óssea alveolar realizadas nos cortes 

microtomográficos visualizados no eixo transaxial (A - vestibular; 

B – lingual; C – interproximal) e no eixo sagital (D – bifurcação). 

 

 

As análises volumétricas foram realizadas com o software CT-Analyser
®

 na região 

de bifurcação do 1
o
 molar inferior. As imagens foram visualizadas no eixo coronal e o 

intervalo de cortes analizados seguiu os seguintes parâmetros: i) utilizou-se como ponto de 
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partida para a análise o corte microtomográfico no qual as quatro raízes do 1
o
 molar inferior 

estavam completamente separadas; ii) o corte microtomográfico final foi determinado como 

aquele em que não era possível visualizar mais o osso inter-radicular na região de bifurcação 

do 1
o
 molar inferior. O retângulo foi a figura geométrica escolhida para representar a região 

de interesse a ser analisada. Esta forma geométrica foi adequada por interpolação à área a ser 

medida e posterior determinação do volume de interesse (VOI) (Figura 4). Em seguida, 

procedeu-se a binarização da imagem para a separação das estruturas óssea e dentária (por 

diferença de densidade), utilizando uma escala de níveis de cinza (limite inferior - 65 e limite 

superior - 255; grayscale threshold 0-255). Este padrão de binarização foi usado para todas as 

amostras. Os seguintes parâmetros foram determinados na análise volumétrica: a) VO: 

percentual do VOI preenchido com tecido ósseo; b) Porosidade Óssea (PO): percentual de 

porosidades presentes no tecido ósseo determinado no VOI; c) Número de trabéculas (Tb.N): 

número (mm
-1

) de trabéculas ósseas presentes no VOI; d) Espaçamento trabecular (Tb.Sp): 

total de espaços (mm) entre as trabéculas ósseas presentes no VOI. 

Reconstruções renderizadas das secções microtomográficas foram também obtidas 

para os grupos CT, CT-HN019, DPT e DPT-HN019 utilizando o software CTVox
®
 (CTVox

®
, 

versão 3.1.0, Bruker, Kontich, Bélgica). 

 

 
Figura 4 - Medidas volumétricas (µm

3
) realizadas na região de bifurcação do primeiro molar 

inferior em cortes microtomográficos visualizados no eixo coronal. (A) a região de interesse a 

ser analisada (ROI) foi delimitada por um retângulo que tangenciava as quatro raízes do 

primeiro molar inferior. (B) as imagens foram binarizadas para separação das estruturas óssea 

e dentária (por diferença de densidade), utilizando uma escala de níveis de cinza (grayscale 

threshold 0-255). 

 

3.13 Variáveis de resultado 

Foi definida como variável primária deste estudo as diferenças entre os grupos 

obtidas na análise microtomográfica de VO. Os demais parâmetros microtomográficos (NOA, 
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PO, Tb.N, Tb.Sp), histomorfométrico, microbiológicos, imunoenzimáticos e 

imunohistoquímicos analisados foram definidos como variáveis secundárias.  

 

3.14 Análise estatística 

As análises foram realizadas com o software Bioestat (BioEstat, Versão 5.3. Instituto 

de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Amazonas, Brazil). O animal foi considerado 

como a unidade estatística (n = 32). Foi adotado nível de significância de 5% (p < 0,05). Os 

dados foram agrupados e apresentados como médias e desvios-padrão (variáveis contínuas) 

ou medianas, desvios interquartílicos e valores máximos e mínimos (variáveis ordinais). A 

distribuição dos dados foi verificada pelo teste Shapiro-Wilk. Para os dados que apresentaram 

distribuição normal, foram selecionados testes paramétricos para análises das diferenças 

intergrupos. Testes não paramétricos foram aplicados para os dados com distribuição não 

normal. 

Todas as avaliações histométricas, imunohistoquímicas, microbiológicas e 

microtomográficas foram realizadas por examinadores calibrados. Para calibração dos 

examinadores um terço da amostra foi avaliada em dois períodos de tempo com um intervalo 

de 48 horas. O coeficiente de correlação intraclasse (CCI) foi utilizado para determinar a 

reprodutibilidade dos examinadores nas duas avaliações realizadas. Valores de CCI maiores 

que 90% foram considerados para assegurar a calibração dos examinadores. 

A significância das diferenças entre os grupos para NIC, NOA, VO, PO, Tb.N, Tb.Sp 

foi determinada pela análise de variância (ANOVA) seguida pelo teste post-hoc de Tukey. 

Para análise dos dados imunohistoquímicos referentes ao padrão de imunomarcação para BD-

1, BD-2 e BD-3, a significância das diferenças entre os grupos foi determinada pelo teste de 

Kruskal-Wallis, seguido pelo teste post-hoc de Dunn. 

Na análise dos dados obtidos na avaliação imunoenzimática, os valores de proteína 

total foram convertidos em pg/mL. Os níveis finais das citocinas analisadas foram obtidos 

pela razão entre os valores inicialmente obtidos com sistema MAGPIX
®
 e os valores de 

proteína total convertidos em pg/mL. Em cada animal, foi calculada a média e o desvio-

padrão dos níveis de IL-1β, IL-10, RANKL e OPG (pg/mL) nos diferentes grupos (CT, CT-

HN019, DPT e DPT-HN019). Foram calculadas também as razões IL-1β/IL-10 e 

RANKL/OPG para cada grupo experimental. A significância das diferenças entre os grupos 

foi determinada pela ANOVA seguida pelo teste post-hoc de Tukey. 

Na análise dos dados obtidos na avaliação microbiológica, os níveis de cada espécie 

bacteriana testada foram calculados pela transformação dos escores obtidos na leitura dos 
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filmes radiográficos após a realização do checkerboard DNA-DNA hybridization em valores 

absolutos: escore 1 = 10.000 células; escore 2 = 100.000 células; escore 3 = 500.000 células; 

escore 4 = 1.000.000 células e escore 5 = 10.000.000 células.  Em cada animal, foi calculada a 

média das contagens bacterianas (x 10
5
). Foi calculada, então, a contagem média de cada 

espécie nos diferentes grupos (CT, CT-HN019, DPT e DPT-HN019). Os dados foram, 

posteriormente, agrupados em complexos, os quais foram descritos por Socransky et al. 

(1998), sendo calculadas as frequências relativas médias dos complexos bacterianos presentes 

em cada grupo experimental. As diferenças intergrupos foram avaliadas pelo Teste t. 
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4.1 Avaliação microbiológica  

Nos grupos CT e CT-HN019, não foi possível nenhuma detecção bacteriana 

utilizando o checkerboard DNA-DNA hybridization. A explicação para isso está na 

sensibilidade do método utilizado frente à baixa quantidade de biofilme presente nesses 

animais sem ligadura. O nível mínimo de detecção do checkerboard DNA-DNA hybridization 

é 10
4
 células. 

A Figura 5 apresenta os percentuais das contagens totais de espécies bacterianas 

agrupadas em complexos e de Aggregatibacter actinomycetemcomitans para os grupos DPT e 

DPT-HN019. Considerando os percentuais dos complexos bacterianos laranja, vermelho, 

verde, roxo e de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos DPT e DPT-HN019. No Grupo DPT-HN019, foram observados 

percentuais dos complexos amarelo, azul e cinza significativamente maiores quando 

comparados àqueles do Grupo DPT.  
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Figura 5 - Percentual dos complexos microbianos e de Aggregatibacter 

Actinomycetemcomitans presentes nas amostras de biofilme subgengival dos animais dos 

grupos DPT e DPT-HN019. (A) complexo amarelo; (B) complexo vermelho; (C) complexo 

laranja; (D) complexo roxo; (E) complexo azul; (F) complexo cinza; (G) complexo verde; (H) 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. As cores representam os diferentes complexos 

microbianos (azul: Actinomyces; amarelo: Streptococcus; verde: E. corrodens, C. gingivalis, 

C. sputigena, C. ochracea; roxo: V. parvula, A. odontolyticus; laranja: S. constellatus, C. 

gracillis, C. rectus, C. showae, E. nodatum, P. intermedia, P. nigrescens, P. micros, F. nuc. 

vincentii, F. nuc. nucleatum, F. nuc. polymorphum, F. periodonticum; vermelho: P. gingivalis, 

T. forsythia, T. denticola; cinza: E. saburreum, G. morbillorum, L. buccalis, P. acnes, P. 

melaninogenica, N. mucosa, S. anginosus, S. noxia, T. socranskii). * diferença significativa 

entre os grupos (Teste t, p < 0,05). 
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4.2 Análise imunoenzimática  

Os níveis de IL-1β, IL-10, RANKL, OPG, razão IL-1β/IL-10 e razão RANKL/OPG 

estão apresentados na Figura 6, bem como os resultados das comparações entre os grupos. 

O Grupo DPT apresentou níveis de IL-1β (F      6;  )     NKL (F      6; D) 

significativamente maiores que aqueles dos grupos CT, CT-HN019 e DPT-HN019 (p < 0,05). 

Em relação aos níveis de IL-10 (Figura 6; B), não foram observadas diferenças significativas 

entre os grupos DPT-HN019 e DPT. Os níveis de OPG mantiveram-se significativamente 

maiores no grupo DPT-HN019 quando comparado aos grupos CT, CT-HN019 e DPT (p < 

0,05) (Figura 6; E). 

Considerando as razões IL-1β/IL-10 (Figura 6; C) e RANKL/OPG (Figura 6; F), o 

Grupo DPT-HN019 apresentou valores significativamente menores quando comparado ao 

Grupo DPT (p < 0,05). 

 

 
Figura 6 - Níveis médios (pg/mL) e desvios-padrão de (A) IL-1β, (B) IL-10, (D) RANKL e (E) 

OPG para os grupos CT, CT-HN019, DPT e DPT-HN019. Em C e F podem ser observadas as 

razões IL-1β/IL-10 e RANKL/OPG para todos os grupos experimentais. Letras diferentes 

representam diferenças estatísticas significantes (ANOVA, Tukey, p < 0,05). 
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4.3 Análise imunohistoquímica 

As BD foram detectadas em células do periodonto de proteção e do periodonto de 

inserção. Houve variação qualitativa e quantitativa na imunorreatividade para BD-1 (Figura 7; 

A-E), BD-2 (Figura 7; F-J) e BD-3 (Figura 7; K-O) nos diferentes grupos experimentais. De 

forma geral, a imunorreatividade para BD-1, BD-2 e BD-3 foi detectada em queratinócitos 

(Figura 7; A, F e K), fibroblastos gengivais, vasos sanguíneos gengivais (Figura 7; C, G e L), 

osteoblastos (Figura 7; D, I e O) e osteócitos (Figura 7; E, J e M). Imunorreatividade foi 

também detectada em fibroblastos do ligamento periodontal para BD-1 e BD-3 (Figura 7; B e 

N) e em osteoclastos para BD-2 (Figura 7; H). 

 

 
Figura 7 - Padrão de imunomarcação para BD-1, BD-2 e BD-3 no periodonto 

de proteção e no periodonto de inserção do 1
o
 molar inferior dos animais. 

Fotomicrografias evidenciando a imunomarcação para BD-1 (A-E), BD-2 (F-

J) e BD-3 (K-O), com imunomarcações detectadas em: queratinócitos (A, F e 

K), vasos sanguíneos gengivais (C, G, L), fibroblastos do ligamento 

periodontal (B e N)  osteoblastos (D, I e O), osteócitos (E, J e M) e 

osteoclastos (H). Abreviações e símbolos: setas = células imunomarcadas; OA 

= osso alveolar; TC = tecido conjuntivo; TE = tecido epitelial; VS = vaso 

sanguíneo. Contra-coloração: Hematoxilina de Harris. Aumento original: A, F, 

H, K e L = 2000x; B, C, D, E, G, I, J, M, N e O = 4000x.  
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Na figura 8, pode ser observado o padrão de imunomarcação para BD-1 (A, D, G e 

J), BD-2 (B, E, H e K) e BD-3 (C, F, I e L) no periodonto de inserção do primeiro molar 

inferior para os grupos CT (A-C), CT-HN019 (D-F), DPT (G-I) e DPT-HN019 (J-L). O 

Grupo DPT apresentou padrão de imunomarcação significativamente menor para BD-1, BD-2 

e BD-3 quando comparado ao grupo DPT-HN019 (Figura 9).  

 

 
Figura 8 - Padrão de imunomarcação para BD-1 (A, D, G e J), BD-2 (B, E, H e K) e BD-3 (C, F, I 

e L) na região de bifurcação do 1
o
 molar inferior nos grupos CT (A-C), CT-HN019 (D-F), DPT (G-

I), DPT-HN019 (J-L). Abreviações e símbolos: LP = ligamento periodontal; OA = osso alveolar; 

TC = tecido conjuntivo. Contra-coloração: Hematoxilina de Harris. Aumento original  = 1000x.  
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Figura 9 - Medianas, variações interquartílicas e valores máximos/mínimos dos escores atribuídos aos grupos CT, 

CT-HN019, DPT e DPT-HN019 na análise do padrão de imunomarcação para BD-1 (A), BD-2 (B) e BD-3 (C). 

Letras diferentes representam diferenças estatísticas significantes (Kruskal-Wallis, Dumn, p < 0,05). 

 

4.4 Análise histomorfométrica 

4.4.1 Análise histopatológica 

Os grupos CT e CT-HN019 apresentaram ligamento periodontal dentro dos padrões 

de normalidade, com grande quantidade de fibroblastos, vasos sanguíneos e discreto infiltrado 

inflamatório. As fibras colágenas encontravam-se interpostas e estavam inseridas no cemento 

e osso alveolar (Figura 10; A-D). O tecido ósseo na região de bifurcação, rico em osteócitos, 

apresentou crista regular com aposição de osteoblastos (Figura 10; A-D). Na região 

interproximal, entre o 1
o
 e 2

o
 molar, foram observados epitélios juncional e sulcular íntegros 

(Figura 11; A e B).  

O grupo DPT apresentou tecido conjuntivo com poucos fibroblastos, fibras colágenas 

desorganizadas e desconexas com a presença de edema intersticial e moderado infiltrado 

inflamatório crônico (Figura 10; E e F). Em algumas regiões, o tecido conjuntivo apresentou 

intenso infiltrado inflamatório com predominância de neutrófilos. O tecido ósseo e cemento 



Resultados| 67 

radicular na região de bifurcação apresentaram contorno irregular e áreas de reabsorção 

(Figura 10; E e F). Na região interproximal, entre o 1
o
 e 2

o
 molares, foram observados danos 

estruturais no epitélio sulcular e migração apical do epitélio juncional (Figura 11; C). 

O grupo DPT-HN019, quando comparado ao Grupo DPT, apresentou tecido 

conjuntivo com maior quantidade de fibroblastos, menor presença de edema intersticial, 

menor infiltrado inflamatório e fibras colágenas mais organizadas e interpostas entre o osso 

alveolar e o cemento (Figura 10; G e H). O tecido ósseo na região de bifurcação apresentou 

contorno regular e arquitetura em platô decorrente do processo de reabsorção óssea (Figura 

10; G e H). O cemento radicular apresentou contorno regular e ausência de áreas de 

reabsorção. Na região interproximal, entre o 1
o
 e 2

o
 molares, foram observados menores 

danos estruturais no epitélio sulcular e menor deslocamento apical do epitélio juncional 

quando comparados aos resultados observados no Grupo DPT (Figura 11; D). 
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Figura 10 - Tecidos periodontais na região de bifurcaçãoo do 1

o
 molar inferior dos 

grupos CT (A, B), CT-HN019 (C, D), DPT (E, F) e DPT-HN019 (G, H). Coloração: 

Hematoxilina e Eosina. Aumento original = 10x (A, C, G, F); 20x (B, D, F, H). OA = 

osso alveolar; TF = teto da bifurcação; setas pretas = vasos sanguíneos; cabeça de seta 

preta preenchida = osteoblastos; asterisco = fibras colágenas desconexas com a presença 

de edema intersticial; cabeça de seta branca preenchida = cementoclastos; cabeça de seta 

não preenchida = fibras colágenas interpostas entre o osso alveolar e o cemento 

radicular.   

 

 

 



Resultados| 69 

 

Figura 11 - Tecidos periodontais na região interproximal entre o 1
o
 e 2

o
 molares inferiores dos animais dos 

grupos CT (A), CT-HN019 (B), DPT (C), DPT-HN019 (D). Aumento original = 20x. PMI = primeiro 

molar inferior; SMM = segundo molar inferior; Seta preta = junção cemento-esmalte; Seta branca = 

inserção conjuntiva. 

 

4.4.2 Análise histométrica 

As médias e os desvios-padrão do NIC para todos os grupos experimentais, bem 

como o resultado das comparações intergrupos estão representados na Figura 12. Os grupos 

CT e CT-HN019 apresentaram NIC = 0mm. O grupo DPT apresentou NIC significativamente 

maior que o Grupo DPT-HN019 (p < 0,05). 
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Figura 12 - Médias e desvios-padrão do nível de inserção conjuntiva (NIC) para os 

grupos DPT e DPT-HN019, com comparações entre os grupos. *diferença significativa 

entre os grupos (Teste t, p < 0,05). 

 

4.5           m m      m          m                      m                  m    -

CT) 

O Grupo DPT apresentou NOA significativamente maior (p < 0,05) quando 

comparado a todos os outros grupos experimentais (Figura 13). Na análise de VO, o grupo 

DPT apresentou valores significativamente menores em relação aos grupos CT, CT-HN019 e 

DPT-HN019 (Figura 14; A). Considerando a microarquitetura óssea na região de bifurcação 

do primeiro molar inferior, o grupo DPT apresentou maiores valores de PO (Figura 14; B) e 

de Tb.Sp (Figura 14; C), bem como menores valores de Tb.N (Figura 14; D) quando 

comparado aos grupos CT, CT-HN019 e DPT-HN019 (p < 0,05). Na figura 15, podem ser 

observadas reconstruções tridimensionais renderizadas elaboradas a partir das secções 

microtomográficas para os grupos CT (A e B), CT-HN019 (C e D), DPT (E e F) e DPT-

HN019 (G e H).  
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Figura 13 - Médias e desvios-padrão do nível ósseo alveolar (NOA), com 

comparações entre os grupos. Letras diferentes indicam diferenças significativas 

entre os grupos (ANOVA, Tukey, p < 0,05). 

 

 

 
Figura 14 - Médias e desvios-padrão do volume ósseo (A) porosidade óssea (B), espaçamento 

trabecular (C) e número de trabéculas (D), com comparações entre os grupos. Letras diferentes 

indicam diferenças significativas entre os grupos (ANOVA, Tukey, p < 0,05). VO = volume ósseo; 

PO = porosidade óssea; Tb.Sp = espaçamento trabecular; Tb.N = número de trabéculas. 
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Figura 15 - Imagens representativas das reconstruções tridimensionais 

renderizadas das secções microtomográficas das hemi-mandíbulas direitas dos 

animais dos grupos CT (A, B), CT-HN019 (C, D), DPT (E, F) e DPT-HN019 

(G, H). Vista da superfície vestibular externa (A, C, E e G). Secção sagital da 

superfície interna (B, D, F e H). CTVox
®
 (versão 3.1.0, Bruker, Kontich, 

Bélgica). Tamanho do pixel = 7,96 μ . 
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Recentes dados epidemiológicos mostram que as doenças bucais afetam 

aproximadamente 3,9 bilhões de pessoas globalmente (KASSEBAUM et al., 2014). Neste 

contexto, a possibilidade de tratar doenças bucais com um método natural, não invasivo e não 

estressante é particularmente atraente e pode prevenir problemas relacionados aos tratamentos 

farmacológicos, principalmente aqueles relacionados ao uso de antibióticos (NISSEN et al., 

2014). Neste estudo, o uso tópico de bactérias probióticas reduziu a perda óssea alveolar e de 

inserção conjuntiva decorrentes da periodontite experimental em ratos, aumentou a expressão 

de BD nos tecidos periodontais, favoreceu a expressão de citocinas anti-inflamatórias e 

interferiu na proporção de complexos microbianos presentes no biofilme bucal. 

O presente estudo é o primeiro a avaliar a influência de B. lactis HN019 na 

composição do biofilme subgengival. A aplicação tópica de B. lactis HN019 nos sítios 

periodontais parece ter favorecido o crescimento de bactérias comensais. De fato, a 

racionalidade para o uso de probióticos está baseada, principalmente, na sua habilidade em 

remodelar comunidades microbianas e, assim, promover o crescimento e sobrevivência de 

bactérias comensais (WEICHERT et al., 2012). O Grupo DPT-HN019 apresentou maiores 

percentuais de bactérias dos complexos amarelo e azul no biofilme subgengival quando 

comparado ao Grupo DPT. As bactérias desses complexos (Actinomyces e Streptococcus) são 

frequentemente associadas com saúde periodontal (AAS et al., 2005; LUCAS et al., 2000; 

HAJISHENGALLIS et al., 2012; ABUSLEME et al., 2013; ARUNI et al., 2015) e podem 

auxiliar no controle da inflamação dos tecidos periodontais (DEVINE et al., 2015; KUMAR 

& MASON, 2015). Espécies bacterianas comensais orais, como Streptococcus, podem 

suprimir a expressão de citocinas pró-inflamatórias epiteliais (HASEGAWA et al., 2007; 

COSSEAU et al., 2008; SLIEPEN et al., 2009; KASSI et al., 2011; KACI et al., 2014). Além 

disso, esses microrganismos podem potencializar a produção de mucina, melhorar a barreira 

epitelial, induzir a expressão de peptídeos de defesa antimicrobianos do hospedeiro, promover 

a angiogênese e acelerar a cicatrização de feridas (DEVINE et al., 2015). Portanto, um 

apropriado balanço de microrganismos comensais imunomodulatórios parece ser essencial 

para a saúde bucal (DEVINE et al., 2015). Neste estudo, não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos DPT e DPT-HN019 no que se refere aos percentuais dos 

complexos microbianos verde, roxo, laranja e vermelho presentes no biofilme subgengival 

dos animais. Considerando que as bactérias desses complexos estão envolvidas na patogênese 

da DP (TELES et al., 2006), bem como a menor gravidade da doença observada no Grupo 

DPT-HN019 por meio de análises microtomográficas e histomorfométrica, pode-se aventar a 

hipótese de uma redução da patogenicidade do biofilme em decorrência da administração 



Discussão| 75 

probiótica. Nissen et al. (2014) demonstraram que bactérias produtoras de ácido lático podem 

afetar a virulência de patógenos periodontais, reduzindo a expressão de algumas exotoxinas 

(NISSEN et al., 2014). É importante ainda considerar que a transição de saúde para doença, 

em um conceito de disbiose, não é influenciada apenas por alterações quantitativas 

bacterianas, mas sim pela atividade sinérgica que ocorre com a combinação das atividades 

metabólicas dos diversos microrganismos no ambiente periodontal. Uma mesma espécie 

bacteriana pode apresentar um grande espectro de ações entre comensalismo e patogenicidade 

dependendo da composição da comunidade no biofilme (HAJISHENGALLIS & LAMONT, 

2016). 

Os resultados microbiológicos do presente estudo devem ser interpretados com 

cautela devido às limitações do checkerboard DNA-DNA hybridization para o modelo animal 

utilizado. Nos grupos CT e CT-HN019, não foi possível nenhuma detecção bacteriana. 

Provavelmente, uma ou mais das espécies testadas poderiam estar presentes no biofilme 

subgengival dos animais desses grupos, mas em níveis abaixo do limite de detecção do 

checkerboard DNA–DNA hybridization (10
4
 células). Avaliações adicionais usando técnicas 

mais sensíveis, tais como cultura e sequenciamento gênico do RNA ribossomal 16S, podem 

ser ferramentas úteis para superar esta limitação (DUARTE et al., 2010), permitindo também 

a identificação da microbiota subgengival dos animais dos grupos DPT e DPT-HN019 antes 

da colocação das ligaduras. Os dados microbiológicos do presente estudo também 

representam resultados de hibridização de DNA de espécies bacterianas de ratos com sondas 

de DNA preparadas usando DNA de espécies bacterianas orais humanas. As 40 espécies 

bacterianas examinadas são bem reconhecidas como importantes espécies relacionadas às 

condições de saúde ou DP em humanos. Contudo, outras espécies envolvidas na destruição 

dos tecidos periodontais em ratos podem estar presentes (DUARTE et al. 2010). 

O Grupo DPT-HN019 apresentou níveis de IL-1β e razão IL-1β/IL-10 

significativamente menores quando comparado ao Grupo DPT, o que mostra um possível 

efeito da terapia probiótica na modulação do processo imunoinflamatório periodontal. Em um 

estudo clínico recente, a administração de bactérias probióticas produtoras de ácido lático para 

pacientes com periodontite crônica reduziu os níveis de IL-1β no FCG (SZKARADKIEWICZ 

et al., 2014). Outros estudos também demonstraram que bactérias probióticas do gênero 

Bifidobacterium, em sítios não periodontais, podem promover um aumento nos níveis de IL-

10 (MARTINS et al., 2010, CITAR et al., 2015). IL-10 exerce efeitos inibitórios sobre IL-1β 

e TNF-α, os quais desempenham ações sinérgicas no processo inflamatório, amplificando a 
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resposta do hospedeiro (MOORE et al., 2001). Uma elevada razão IL-1β/IL-10 no FGF pode 

estar relacionada à progressão da periodontite agressiva (TELES et al., 2010).  

O Grupo DPT-HN019 apresentou níveis de RANKL e razão RANKL/OPG 

significativamente menores quando comparado ao Grupo DPT. Esse resultado indica um 

efeito modulador da terapia probiótica nos processos de reabsorção e formação ósseas. Um 

aumento da razão RANKL/OPG favorece a reabsorção óssea por meio da osteoclastogênese e 

ativação de osteoclastos (KAJIYA et al., 2010). Alguns estudos realizados em ratas 

ovariectomizadas, um modelo experimental de osteoporose, demonstraram que bactérias 

probióticas podem reduzir a reabsorção óssea, aumentando a expressão de OPG, induzindo a 

expressão gênica de proteína ácida secretada e rica em cisteína e de proteína morfogenética 

óssea 2, alterando a frequência de células T-reguladoras na medula óssea e reduzindo a 

expressão de RANKL (BRITTON et al., 2014; OHISSON et al., 2014; PARVANEH et al., 

2015). O presente estudo é o primeiro a demonstrar os efeitos de B. lactis HN019 na 

expressão de OPG e RANKL nos tecidos periodontais. 

Uma expressão significativamente maior de BD foi observada no Grupo DPT-

HN019 quando comparado ao Grupo DPT. BD são peptídeos antimicrobianos importantes na 

imunidade inata epitelial e suas expressões diferenciais estão associadas com a DP (WANG et 

al., 2015). Enquanto BD-1 é continuamente expressa nos tecidos epiteliais periodontais, BD-2 

e BD-3 são diferencialmente induzidas por estímulos infecciosos ou inflamatórios 

(KRISANAPRAKORNKIT et al., 2000; HARDER et al., 2001; JIA et al., 2001; DALE & 

KRISANAPRAKORNKIT et al., 2001). Estudos prévios demonstraram que os tecidos 

gengivais saudáveis apresentam maior expressão de BD-1, BD-2 e BD-3 do que os tecidos de 

pacientes com periodontite (BISSELL et al., 2004; LU et al., 2004; VARDAR-SENGUL et 

al., 2007; KUULA et al., 2008; BRANCATISANO et al., 2001; LIU et al. 2014). No presente 

estudo, é possível que a exposição das células epiteliais ao B. lactis HN019, logo antes da 

indução da periodontite experimental e no decorrer do desenvolvimento da doença, tenha 

potencializado a expressão de BD.  Essa hipótese pode ser aventada considerando que uma 

amplificação da expressão gênica de BD-2 pode ocorrer quando células epiteliais gengivais 

são primeiramente expostas a bactérias benéficas ou comensais antes da exposição a 

periodontopatógenos (DOMMISCH et al., 2012). No presente estudo, a expressão de BD foi 

encontrada também em osteoblastos presentes nos tecidos de suporte periodontal. De fato, 

osteoblastos podem expressar BD quando estimulados por bactérias ou citocinas pró-

inflamatórias (WARNKE et al., 2006; VAROGA et al., 2008; VAROGA et al., 2009). Nesse 

contexto, a maior expressão de BD observada no Grupo DPT-HN019 em relação ao Grupo 
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DPT pode ser reflexo de uma ação antagonista dos peptídeos antimicrobianos ao processo de 

destruição óssea decorrente da inflamação. BD afetam a diferenciação e maturação de 

osteoblastos e podem, em casos de moderada inflamação ou na presença de mediadores anti-

inflamatórios, auxiliar na proteção do tecido ósseo (KRAUS et al., 2012). 

Probióticos podem ter um impacto significativo no tratamento da DP (GRUNER et 

al., 2016; MARTIN-CABEZAS et al., 2016). Este estudo prova de conceito demonstrou os 

efeitos microbiológicos e imunoinflamatórios de B. lactis HN019 na periodontite 

experimental em ratos. Novos estudos são fundamentais para confirmar os achados obtidos 

em modelos animais de maior escala filogenética e em estudos clínicos controlados. É 

importante também que futuras investigações analisem o potencial de colonização desta cepa 

probiótica na cavidade bucal e seu período de permanência após a descontinuidade da terapia 

probiótica. Além disso, novos veículos de administração e regimes terapêuticos merecem ser 

investigados.  
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Dentro dos limites deste estudo, pode-se concluir que o uso tópico de B. lactis 

HN019 promove um efeito protetor contra a perda óssea e de inserção conjuntiva decorrentes 

da periodontite experimental em ratos. 
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Summary Sentence: The topical administration of Bifidobacterium animalis subsp. lactis 

HN019 promotes a protective effect against alveolar bone and connective tissue attachment 

losses attributable to experimental periodontitis in rats. 

 

ABSTRACT 

Background: This study evaluated the effects of topical administration of probiotic bacteria 

(PROB) of the genus Bifidobacterium on experimental periodontitis (EP) in rats. Methods: 
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32 rats were divided into groups C (control; without EP), EP (EP only), C-HN019 

(control+PROB) and EP-HN019 (EP+PROB). On day 0 of the experiment, animals of groups 

EP and EP-HN019 received cotton ligatures around mandibular first molars. In groups C-

HN019 and EP-HN019, 2mL of suspensions containing Bifidobacterium animalis subsp lactis 

(B. lactis) HN019 were topically administered in the subgingival region of mandibular first 

molars on days 0, 3 and 7. In groups C and EP, topical administrations were performed using 

a sham suspension (without PROB). All animals were euthanized at day 14. Gingival tissue, 

hemi-mandibles and oral biofilm were collected. Data were statistically analyzed (P <0.05). 

Results: Group EP presented greater values of bone porosity, trabecular separation and 

connective tissue attachment loss as well as reduced bone volume when compared with all the 

other groups (P <0.05). In group EP-HN019, there were greater percentages of bacteria of the 

yellow and blue complexes and greater expressions of Osteoprotegerin (OPG) and beta-

defensins (BD)-1, BD-2 and BD-3 when compared with group EP (P <0.05). Group EP 

presented greater levels of Interleukin (IL)-1β and Receptor Activator of Nuclear Factor-

Kappa B ligand (RANKL) than group EP-HN019 (P <0.05). Conclusion: It can be concluded 

that the topical use of B. lactis HN019 promotes a protective effect against alveolar bone and 

connective tissue attachment losses attributable to EP in rats. 

Keywords: Periodontitis; Probiotics; Rats; Bifidobacterium. 

 

INTRODUCTION 

According to the World Health Organization probiotics are live microorganisms that can 

confer health benefits to the host when consumed in adequate amounts 

(www.who.int/entity/foodsafety/fs_management/en/probiotic_guidelines.pdf). The studies 

that evaluated the effects of probiotics on the treatment of periodontal disease demonstrated 

that they can reduce periodontopathogens, improve periodontal clinical parameters, decrease 

the levels of pro-inflammatory cytokines and potentiate the effects of scaling and root planing 

(SRP).
1-5

 

Although the scientific literature presents promising results, it is important to consider that the 

findings obtained with probiotics can not be generalized
6
 once they are dependent on the 

strain, dosage, frequency and route of administration used. Unlike the results obtained with 

Lactobacillus reuteri and Lactobacillus brevis,
1-5

 the use of Lactobacillus rhamnosus and 

Streptococcus as adjunctive therapies to SRP in the treatment of chronic periodontitis did not 

promote additional benefits.
7, 8
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The studies that investigated the effects of probiotics on periodontal diseases to date used 

mainly microorganisms from the genus Lactobacillus. However, other potential probiotics 

deserve investigations. Bifidobacterium animalis subsp. lactis (B. lactis) composes the human 

microbiota and presents a symbiotic relationship with the host. It is considered a potential 

probiotic because possesses immunomodulatory
9-11 

and antimicrobial
12-14 

properties. To the 

best of our knowledge, there are no studies evaluating the effects of the genus 

Bifidobacterium on periodontitis. Some studies demonstrated that Bifidobacterium alters the 

colonization of cariogenic bacteria and prevents dental caries
12

 as well as decreases plaque 

and gingival indexes.
14

 Whether it can also inhibit periodontal bone loss and the underlying 

mechanisms involved are yet to be determined.  

The purpose of this study was to evaluate the microbiological, histomorphometric, 

microtomographic and immunological outcomes following the administration of B. lactis 

HN019 in rats with ligature-induced periodontitis. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Sample 

This study was conducted in compliance with the ethical principles of the Universal 

Declaration of Animal Rights by UNESCO. The present study was conducted after review 

and approval by the Ethics Committee on Animal Experimentation at School of Dentistry of 

Ribeirao Preto, University of Sao Paulo – FORP/USP (protocol 2014.1.389.58.2). 

A power calculation was performed to determine the sample size. The animal was considered 

the study unit. The sample size was determined to provide 80% power to recognize a 

significant difference of 20% among groups and the standard deviation of 15% with a 95% 

confidence interval (α= 0.05), considering the change in the alveolar bone in the furcation 

area (Bone Volume - BV) as the primary outcome variable. Therefore, a sample size of eight 

animals per group was required. 

 

Experimental model 

Thirty-two adult male Wistar rats (Rattus norvegicus, albinus), weighing 230-250 g, were 

used (Central Animal Facility, FORP/USP). The rats were kept in a 12-hour light/dark cycle 

and temperatures between 22 and 24°C. They were fed with selected solid diet and water ad 

libitum. Before the study began, the rats were identified by a numeric code. According to a 

random numeric table generated by a computer software, the study coordinator (MRM) 
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allocated each rat into one of the following groups (n=8): Group C (control, without 

experimental periodontitis); Group CT-HN019 (control+probiotic); Group EP (experimental 

periodontitis) and Group EP-HN019 (experimental periodontitis+probiotic). The allocation 

sequence was unknown to the investigators of the study (operators, outcome assessors and 

biostatistician). All analyses were performed by calibrated and blinded examiners. 

  

Preparation of probiotic cultures and administration to the animals 

B. lactis HN019
¶
 were cultivated in MRS agar medium

#
 for 48 hours under anaerobic 

conditions
**

 at 37
o
C. Using a sterile handle, the bacterial inoculum was transferred to Falcon 

tubes containing glass pearls and sterile distilled water. After homogenization in tubes 

agitator,
††

 the suspension was submitted to serial decimal dilutions until 10
-9 

in phosphate-

buffered saline solution (PBS) at pH 7.0 containing 2% carboxymethylcellulose.
15

 Aliquots of 

100 µl were placed on Petri plates containing MRS agar
#
 and sown using sterile glass stick. 

Plates were then incubated for 48 hours under anaerobic conditions at 37
o
C. The quantitative 

standardization of the inocula was obtained by determining the optical density (OD) in the 

wavelength of 625 nm in spectrophotometer
‡‡

 and by duplicate counting of the number of 

colony-forming units (CFU/mL). Therefore, the OD of 2.898 corresponded to the standard 

inoculum with 1.9x10
9
 CFU/mL.

16 
 

In groups C-HN019 and EP-HN019, 2 mL of suspensions containing 1.9x10
9
 CFU/mL of B. 

lactis HN019 were topically administered in the subgingival region of mandibular first molars 

of the animals on days 0, 3 and 7 of the experiment. In groups C and EP, topical 

administrations were performed using a sham suspension (without probiotic). 

  

Induction of periodontitis 

At day 0, the animals of groups DPT and DPT-HN019 were anesthetized by an intraperitoneal 

injection of xylazine
§§

 (10 mg/kg body weight) and ketamine
║║ 

(80 mg/kg body weight). A 

cotton ligature was placed around their right and left mandibular first molars, as previously 

described.
17

 

 

Euthanasia and collection of samples 

Animals were euthanized with a lethal dose (150 mg/kg body weight) of sodium thiopental
¶¶ 

at day 14 of the experiment.  

Using sterile blades, samples of gingival tissues from buccal and lingual regions around the 

right mandibular first molar of each animal were collected for immunoenzymatic assays. 
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Gingival tissues collected were rinsed with PBS associated with a proteases-inhibitor 

cocktail.
##

 Then the tissues were macerated under freezing with liquid nitrogen, inserted in a 

solution containing PBS and proteases-inhibitor cocktail and mechanically homogenized.
***

 

The samples were cetrifuged at 4000 rpm for 15 minutes at 4
o
C and the supernatant obtained 

was stored at -80ºC. The right hemi-mandibles were analyzed by microcomputed tomography 

(micro-CT) and the left hemi-mandibles were submitted to histomorphometric and 

immunohistochemical analyses. 

Immediately after the euthanasia of the animals, oral biofilm samples were also collected. In 

groups C and C-HN019, subgingival biofilm samples were collected using a sterile 

periodontal curette.
†††

 In groups EP and EP-HN019, the biofilm was collected along with the 

ligatures placed around mandibular first molars. All samples were instantly placed in sterile 

microtubes containing 150μL of buffered solution (10 mM Tris-HCL, 1 mM EDTA, pH 7.6 – 

solution TE). 100μL of 0.5M NaOH were added to this solution so that bacterial DNA could 

remain viable for a long period of time. The microtubes were stored at -20ºC for 

microbiological analysis. 

  

Microbiological analysis 

Counts of 40 bacterial species were performed in each sample, using the checkerboard DNA–

DNA hybridization technique
18

 as described previously.
19

 Signals were evaluated visually by 

comparison with the standards at 10
5
 and 10

6
 bacterial cells for the test species on the same 

membrane. They were recorded as: 0 = not detected; 1 = < 10
5
 cells; 2 = ~ 10

5
 cells; 3 = 10

5 
- 

10
6
 cells; 4 = ~ 10

6
 cells; or 5 = > 10

6
 cells. A total of 32 samples were analyzed. 

 

Immunological analysis 

The amount of total protein of each sample was determined by conventional enzyme 

immunoassays (ELISA), using commercially available kits.
‡‡‡

 The levels of the cytokines 

interleukin (IL)-1β, IL-10, Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL) and 

Osteoprotegerin (OPG) in gingival crevicular fluid (GCF) samples were determined using 

high sensitivity available kits
§§§

 and the multiplexing instrument
║║║

 according to the 

            ’  recommendations. The samples were individually evaluated and the 

concentrations of each cytokine were estimated from the standard curve using a five-

parameter polynomial equation with specific software.
¶¶¶

 A total of 128 samples were 

analyzed. 
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Histomorphometric analysis  

After routine laboratorial processing,
17 

two sections representing the most central buccal-lingual 

portion in the furcation area of left mandibular first molars were selected for histopathological and 

histometric analyses. Histologic sections were evaluated under light microscopy with an optical 

microscope.
****

 

For histometric analysis, photomicrographs were captured by a digital camera
††††

 connected 

to a light microscope.
‡‡‡‡ 

The images were analyzed using appropriate software.
§§§§

 The 

attachment loss (AL) was measured.
17

 

  

Immunohistochemical analyses  

Immunohistochemical processing was performed through the indirect immunoperoxidase 

method, as previously described.
20 

The histological slides containing samples from all 

experimental groups were incubated with one of the following primary antibodies: rabbit anti-

beta defensing (BD)-1,
║║║║

 rabbit anti-BD-2,
¶¶¶¶

 goat anti-BD-3.
####

  

Histologic sections were evaluated under light microscopy with an optical microscope.
****

 

Three regions were analyzed: mesial area to mandibular first molar, interproximal area 

between first and second mandibular molars and furcation area of mandibular first molar. In 

each region, an area of 600x800 μ  was analyzed at x400 magnification. The coronal limit of 

these areas was the epithelial tissue (mesial and interproximal areas) or the roof of furcation 

(furcation area). Semiquantitative analyses of the immunolabeling patterns were conducted 

according to the following scores: score 0 – no immunolabeling (total absence of 

immunoreactivity in the area); score 1 – low immunolabeling pattern (≈ ⅓ of the area 

presenting immunoreactivity); score 2 – moderate immunolabeling pattern (≈ ⅔ of the area 

presenting immunoreactivity) and score 3 – high immunolabeling pattern (almost the totality 

of the area presenting immunoreactivity). The Group C was considered the reference point to 

define the basal pattern of immunoreactivity, from which the scores were attributed to the 

other experimental groups. 

 

Microcomputed tomography (micro-CT) analyses  

Non-demineralized specimens were scanned by a cone-beam micro-CT system.
*****

 The x-ray 

generator was operated at an accelerated potential of 60 kV with a beam current of 165 µA 

and an exposure time of 650 ms per projection. Images were produced with a voxel size of 

6x6x6 µm.
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Linear measurements on alveolar bone level (ABL) were performed at four different sites 

(buccal, lingual, interproximal and furcation) as previously described.
21

 The four linear 

measurements obtained from each animal were summed to express the ABL value.  

For volumetric measurements, a volume of interest (VOI-prismatic section) was outlined from 

the apexes of all roots of M1 up to the roof of the furcation of M1, touching the roots 

surfaces
21

, in all images of the coronal dataset, using an adequate software.
†††††

 The following 

parameters were analyzed: i) BV: percentage of VOI filled with bone tissue; ii) Bone Porosity 

(BP): percentage of porosities present in the bone tissue within the VOI; iii) Trabecular 

Number (Tb.N): number (mm
-1

) of bone trabeculae present within the VOI; iv) Trabecular 

Separation (Tb.Sp): total of spaces (mm) present among bone trabeculae within the VOI. 

Rendered reconstructions of the microtomographic sections were also obtained for groups C, 

C-HN019, EP and EP-HN019 using an adequate software.
‡‡‡‡‡

 

 

Statistical Analyses 

Changes in the mean BV were defined as the primary outcome variable of the study. The 

other parameters analyzed were considered secondary outcome variables. Data were grouped 

and presented as means and standard deviations (continuous variables) or medians, 

interquartiles ranges and maximum and minimum values (ordinal variables). Normality and 

homoscedasticity of the data were verified. The significance level was set at 5%.  

The significance of differences among groups for AL, ABL, BV, BP, Tb.N and Tb.Sp was 

assessed by analysis of variance (ANOVA) followed by post-hoc Tukey test. The significance 

of differences among groups in relation to the immunolabeling pattern of BD-1, BD-2 and 

BD-3 was determined by Kruskal-Wallis tests, followed by D   ’  multiple comparison post-

test. 

Total protein values in the immunological analysis were converted to pg/mL. Final levels of 

the cytokines analyzed were obtained dividing the values resultant from the multiplexing 

system initially by the total protein content in GCF samples (pg/mL). IL-1β/IL-10 and 

RANKL/OPG ratios were also calculated for each group. Differences between groups for 

mean levels of IL-1β, IL-10, RANKL, OPG, IL-1β/IL-10 ratio and RANKL/OPG ratio were 

assessed by ANOVA followed by post-hoc Tukey test. 

Microbiological data were presented as mean counts (x 10
5
) of individual bacterial species in 

each group.  The bacterial species were grouped into complexes.
18

 Significance of differences 

between groups for mean proportions of microbial complexes was determined using t-Test. 
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RESULTS 

Microbiological analysis  

There was no bacterial detection in groups C and C-HN019. One explanation for this is the 

sensitivity of the checkerboard DNA-DNA hybridization and the low amount of biofilm in 

periodontal sites without ligature. The minimum detection level of checkerboard DNA-DNA 

hybridization is 10
4
 cells.  

Figure 1 shows the proportions of microbial complexes and Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans in groups EP and EP-HN019. Considering the proportions of species 

of orange, red, green and purple complexes and the proportions of Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, there were no significant differences between groups EP and EP-

HN019. Group EP-HN019 presented significantly higher proportions of species of yellow, 

blue and gray complexes than Group EP.  

 

Immunological analysis 

Means and standard deviations of the levels of IL-1β, IL-10, RANKL and OPG, as well as 

intergroup comparisons, are depicted in Figure 2. Group EP presented significantly greater 

levels of IL-1β (Fig. 2A) and RANKL (Fig. 2D) than groups C, C-HN019 and EP-HN019 (P 

<0.05). No significant difference was observed between groups EP-HN019 and EP regarding 

mean levels of IL-10 (Fig. 2B). Group EP-HN019 presented mean levels of OPG significantly 

greater (P <0.05) than groups C, C-HN019 and EP (Fig. 2E). Considering the ratios IL-1β/IL-

10 (Fig. 2C) and RANKL/OPG (Fig. 2F), Group EP-HN019 presented values significantly 

lower than Group EP (P <0.05). 

 

Histopathological analysis 

In groups C and C-HN019, periodontal ligament (PL) presented a great amount of collagen 

fibers, fibroblasts, blood vessels and discreet inflammatory infiltrate. Collagen fibers were 

inserted both in cementum and in alveolar bone (Figs. 3A, 3B, 3D and 3E). The bone tissue of 

the furcation region presented a few irregularities on its surface (Figs. 3A, 3B, 3D and 3E. In 

both groups, junctional and sulcular epithelia integrities were observed in the interproximal 

area (Figs. 3C and 3F). 

Group EP presented connective tissue with few fibroblasts, unorganized and detached 

collagen fibers, interstitial edema and moderate chronic inflammatory infiltrate (Figs. 3G and 

3H). In some areas the connective tissue presented intense inflammatory infiltrate consisting 

primarily of neutrophils. The bone of the interradicular septum and the root cement showed 
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irregular outer contours and resorption areas (Figs. 3G and 3H). A severe damage of the 

junctional and sulcular epithelia and apical migration of the junctional ephitelia were 

observed in the interproximal area (Fig. 3I). 

In Group EP-HN019, the inflammatory infiltrate in the furcation region was mainly composed 

of neutrophils and was less extensive than the one observed in Group EP. The connective 

tissue presented numerous fibroblasts, a little interstitial edema and collagen fibers inserted 

both in cementum and in alveolar bone (Figs. 3J and 3K). Bone tissue in the interradicular 

septum was covered with osteoblasts or bone lining cells and presented a regular contour and 

plateau architecture (Figs. 3J and 3K). Few active osteoclasts were observed. The root cement 

presented a regular contour and absence of resorption areas. The junctional and sulcular 

epithelia of the interproximal area were less injured than that of Group EP (Fig. 3L).  

 

Histometric analysis 

Group EP (0.31 mm ± 0.09 mm) showed significantly greater AL than Groups C and C-

HN019 (P <0.05), which did not present AL. When compared with Group EP, Group EP-

HN019 (0.19 mm ± 0.07 mm) presented AL significantly reduced (P <0.05).  

 

Immunohistochemical analyses 

BD were detected both in the gingival epithelium and connective tissue and in the teeth-

supporting tissues. There were qualitative and quantitative variations in the immunolabeling 

patterns for BD-1, BD-2 and BD-3 in all groups. In general, immunolabelings for BD-1, BD-

2, and BD-3 were detected in keratinocytes, gingival fibroblasts, gingival blood vessels, 

osteoblasts and osteocytes. Further, periodontal ligament fibroblasts presented 

immunolabeling for BD-1 and BD-3. Osteoclasts showed immunolabeling for BD-2. 

Figure 4 shows the immunolabeling pattern for BD-1 (Figs. 4B, 4C, 4D and 4E), BD-2 (Figs. 

4G, 4H, 4I and 4J) and BD-3 (Figs. 4L, 4M, 4N and 4O) in teeth-supporting tissues of groups 

C (Figs. 4B, 4G and 4L), C-HN019 (Figs. 4C, 4H and 4M), EP (Figs. 4D, 4I and 4N) and EP-

HN019 (Figs. 4E, 4J and 4O). Group EP presented lower immunolabeling pattern for BD-1, 

BD-2 and BD-3 than Group EP-HN019 (Figs. 4A, 4B and 4C).  

 

Micro-CT analysis 

Group EP presented ABL significantly increased (P <0.05) when compared with all the other 

experimental groups (Fig. 5D). In the BV analysis, Group EP showed values significantly 

reduced when compared with groups C, C-HN019 and EP-HN019 (Fig. 5A). Considering the 
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bone microarchitecture in the furcation area, Group EP presented greater BP (Fig. 5B) and 

Tb.Sp (Fig. 5C) when compared with groups C, C-HN019 and EP-HN019 (P <0.05). 

Three-dimensional rendered reconstructions of the microtomographic sections of all groups 

can be observed in Figure 6.  

 

DISCUSSION 

Probiotic bacteria, mainly those of the genus Lactobacillus, can significantly impact the 

treatment of periodontal disease.
22, 23 

Other potential strains, such as the ones of the genus 

Bifidobacterium, were not investigated in periodontitis yet. The present study is the first one 

to demonstrate the potentiality of B. lactis HN019 on experimental periodontitis. The topical 

administration of this strain reduced alveolar bone and connective tissue attachment losses 

attributable to experimental periodontitis, increased the expression of BD in periodontal 

tissues, favored the expression of anti-inflammatory cytokines and influenced the proportion 

of microbial complexes present in the oral biofilm of rats. 

The topical administration of B. lactis HN019 on periodontal sites seems to have facilitated 

the growth of commensal bacteria. In fact, the rationale for the use of probiotics is mainly 

based on their ability to promote the growth and survival of commensal bacteria.
24

 Group EP-

HN019 presented greater percentages of bacteria of the yellow and blue complexes in 

subgingival biofilm when compared with Group EP. The bacteria of these complexes 

(Actinomyces and Streptococcus) are frequently associated with periodontal health
25, 26 

and 

can assist inflammation control in periodontal tissues.
27-30

 Oral commensal bacterial species, 

such as Streptococcus, may suppress the expression of epithelial pro-inflammatory 

cytokines.
27-28

 

In this study, no significant differences were found between groups EP and EP-HN019 

regarding the percentage of green, purple, orange and red microbial complexes present in 

subgingival biofilms. Considering that the bacteria of these complexes are involved in the 

pathogenesis of periodontal diseases
31

 and the reduced disease severity observed in Group 

EP-HN019 through microtomographic and histomorphometric analyses, it can be 

hypothesized that there was a decrease in the biofilm pathogenicity due to the probiotic 

administration. Nissen et al.
32

 demonstrated that lactic acid bacteria can affect the virulence of 

periodontopathogens, reducing the expression of some exotoxins.
32

 It is also important to 

consider that the same bacterial specie may present a wide spectrum of actions, involving 

commensalism and pathogenicity, depending on the composition of the biofilm community.
33
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The microbiological results of this study should be interpreted with caution, since it was not 

possible to identify the subgingival microbiota of groups C and C-HN019 as well as the one 

of groups EP and EP-HN019 before the placement of ligatures. It occurred because of the 

detection threshold of checkerboard DNA–DNA hybridization (10
4 

cells). More sensitive 

techniques, such as cultures and 16S ribosomal RNA gene sequencing, may be useful tools to 

surpass this limitation in future studies.
19

 

Group EP-HN019 presented levels of IL-1β and ratio IL-1β/IL-10 significantly reduced when 

compared with Group EP, which demonstrates a possible effect of the probiotic therapy on the 

modulation of periodontal inflammatory process. In a recent clinical study, the administration 

of probiotic lactic acid bacteria to patients with chronic periodontitis decreased the levels of 

IL-1β in gingival crevicular fluid (GCF).
34

 Other studies also demonstrated that probiotic 

bacteria of the genus Bifidobacterium can increase the levels of IL-10 in non-periodontal 

sites.
35, 36 

IL-10 exerts inhibitory effects on IL-1β and TNF-α, which play synergistic roles in 

inflammatory process, amplifying the host response.
37

 An elevated ratio IL-1β/IL-10 in GCF 

may be associated with the progression of aggressive periodontitis.
38

  

Group EP-HN019 presented levels of RANKL and ratio RANKL/OPG significantly reduced 

when compared with Group EP. These results indicate a modulatory effect of the probiotic 

therapy on bone resorption and neoformation processes. An increase in the ratio 

RANKL/OPG favors bone resorption through osteoclastogenesis and osteoclasts activation.
39

 

Some studies performed with ovariectomized rats, an experimental model of osteoporosis, 

demonstrated that probiotic bacteria can decrease bone resorption, increasing OPG 

expression, inducing genic expression of secreted protein acidic and rich in cystein and bone 

morphogenetic protein-2, affecting the frequency of regulatory T-cells in bone marrow and 

reducing RANKL expression.
40-42

 The present study is the first one to demonstrate the effects 

of B. lactis HN019 on OPG and RANKL expressions in periodontal tissues.  

A significantly greater expression of BD was observed in Group EP-HN019 when compared 

with Group EP. BD are important antimicrobial peptides in epithelial innate immunity and 

their differential expressions are associated with periodontal disease.
43

 Previous studies have 

demonstrated that healthy gingival tissues present greater expressions of BD-1, BD-2 and 

BD-3 than the tissues of patients with periodontitis.
44-46

 In the present study, it is possible that 

the exposition of epithelial cells to B. lactis HN019 before the induction of periodontitis and 

during the course of the disease have potentiated the expression of BD. This hypothesis can 

be suggested considering that an amplification of the genic expression of BD-2 may occur 

when gingival epithelial cells are initially exposed to beneficial or commensal bacteria before 
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being exposed to periodontopathogens.
47

 In this study, expression of BD was also observed in 

osteoblasts present in teeth-supporting tissues. In fact, osteoblasts can express BD when 

stimulated by bacteria or pro-inflammatory cytokines
.48, 49

 In this context, the greater 

expression of BD found in Group EP-HN019 when compared with Group EP may represent 

an antagonist action of the antimicrobial peptides to the bone destruction process attributable 

to inflammation. BD affect osteoblasts differentiation and maturation. In cases of moderate 

inflammation or in the presence of anti-inflammatory mediators, BD can aid in the protection 

of bone tissues.
50  

This proof-of-concept study demonstrated the microbiological and immunoinflammatory 

effects of B. lactis HN019 on experimental periodontitis in rats. Further studies are 

indispensable to confirm these findings in more advanced experimental models in the 

phylogenetic scale and in controlled clinical trials. It is also important that future 

investigations evaluate the potential of B. lactis HN019 to colonize the oral cavity, the period 

of time it remains after discontinuation of the probiotic therapy, new vehicles of 

administration and other therapeutic regimens. 

 

CONCLUSION 

It can be concluded that the topical use of B. lactis HN019 promotes a protective effect 

against alveolar bone and connective tissue attachment losses attributable to EP in rats. 
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FIGURE LEGENDS 

 

Figure 1 - Proportions of microbial complexes and Aggregatibacter actinomycetemcomitans in groups 

EP and EP-HN019. (A) blue complex; (B) yellow complex; (C) green complex; (D) purple complex; 

(E) orange complex; (F) red complex; (G) grey complex; (H) Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. The colors represent different microbial complexes. (blue: Actinomyces; 

yellow: Streptococcus; green: E. corrodens, C. gingivalis, C. sputigena, C. ochracea; purple: V. 

parvula, A. odontolyticus; orange: S. constellatus, C. gracillis, C. rectus, C. showae, E. nodatum, P. 

intermedia, P. nigrescens, P. micros, F. nuc. vincentii, F. nuc. nucleatum, F. nuc. polymorphum, F. 

periodonticum; red: P. gingivalis, T. forsythia, T. denticola; grey: E. saburreum, G. morbillorum, L. 

buccalis, P. acnes, P. melaninogenica, N. mucosa, S. anginosus, S. noxia, T. socranskii). *Significant 

difference between groups (t-test, P <0.05). 

 

Figure 2 - Mean levels (pg/mL) and standard deviations of (A) IL-1β, (B) IL-10, (D) RANKL and (E) 

OPG in groups C, C-HN019, EP and EP-HN019. IL-1β/IL-10 and RANKL/OPG ratios are depicted in 

C and F. Different letters indicate significant differences between groups (ANOVA, Tukey, P <0.05). 

 

Figure 3 - Histopathological analysis. Photomicrographs of periodontal tissues in the furcation (A, B, 

D, E, G, H, J and K) and interproximal areas (C, F, I and L) of mandibular first molars: Group C (A-

C); Group C-HN019 (D-F); Group EP (G-I); Group EP-HN019 (J-L). Hematoxylin and Eosin stain.  

Abbreviations and symbols: AB = alveolar bone; FR = furcation roof; FM = first molar; SM = second 

molar; not filled black arrow = blood vessel; black arrowhead  = osteoblasts; asterisk = unorganized 

and detached collagen fibers and interstitial edema; white arrowhead = root cement with resorption 

areas; not filled black arrowhead = collagen fibers inserted both in cementum and in alveolar bone; 

black arrow = cemento enamel junction; white arrow = connective tissue attachment. 

 

Figure 4 - Immunohistochemical analyses. Medians, interquartile range and maximum and minimum 

values of the immunolabeling scores for groups C, C-HN019, EP and EP-HN019 with comparisons 

among groups: (A) BD-1; (F) BD-2 and (K) BD-3. Different letters indicate significant differences 

between groups (Kruskal-Wallis, Dumn, P <0.05). Photomicrographs showing immunolabeling for 

BD-1 (B-E), BD-2 (G-J) and BD-3 (L-O) in the furcation areas of mandibular first molars: Group C 

(B, G, L); Group C-HN019 (C, H, M); Group EP (D, I, N); Group EP-HN019 (E, J, O). Hematoxylin 

counterstaining. Abbreviations and symbols: PL = periodontal ligament; AB = alveolar bone; CT = 

connective tissue.  

 

Figure 5 - Means and standard deviations of BV (A) BP (B), Tb.Sp (C) and ABL (D), as well as 

intergroup comparisons. Different letters indicate significant differences between groups (ANOVA, 

Tukey, P <0.05). BV = bone volume; BP = bone porosity; Tb.Sp = trabecular Separation; ABL = 

alveolar bone level. 

 

Figure 6 - Three-dimensional rendered reconstructions of the microtomographic sections of groups C 

(A, B), C-HN019 (C, D), EP (E, F) and EP-HN019 (G, H). Buccal view (A, C, E, G). Internal surface 

view, sagittal section (B, D, F, H). Pixel size = 7.96 μ . 
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