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RESUMO
Ferreira, PDF. Ausência do Receptor Toll-Like 2 ocasionou a formação de lesões
periapicais mais extensas e com maior número de osteoclastos em camundongos.
Ribeirão Preto, 2011. 79p. Dissertação [mestrado] – Faculdade de Odontologia de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar a formação e progressão de lesões periapicais
induzidas experimentalmente em dentes de camundongos knockout para receptores toll-like
2 (TLR2 KO) comparados a animais wild-type (WT). As lesões periapicais foram induzidas
nos primeiros molares inferiores de 28 camundongos WT e de 27 camundongos TLR2 KO.
Decorridos 7, 21 e 42 dias da indução da lesão periapical, os animais foram submetidos à
eutanásia em câmara de CO2, as mandíbulas foram removidas e submetidas ao
processamento

histotécnico.

A

seguir,

cortes

representativos

foram

corados

com

hematoxilina e eosina (HE), para descrição do tecido pulpar e das regiões apical e periapical,
em microscopia óptica convencional, e mensuração da área das lesões periapicais, em
microscopia de fluorescência. Espécimes sequenciais foram avaliados por meio de:
histoenzimologia para a atividade da TRAP, para identificação de osteoclastos; coloração de
Brown & Brenn, para localização de bactérias; e imunoistoquímica, para identificação de
marcadores da osteoclastogênese (RANK, RANKL, OPG). Os resultados numéricos obtidos da
análise morfométrica da extensão da área das lesões periapicais e do número de
osteoclastos foram submetidos à análise estatística por meio dos testes não-paramétricos de
Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, utilizando o software SAS (Statistical Analysis System) for

Windows versão 9.1.3. O nível de significância adotado foi de 5%. Os resultados da
coloração de Brown & Brenn e Imunoistoquímica foram expressos de maneira qualitativa. O
grupo de animais WT apresentou diferença significante na extensão da área das lesões
periapicais e no número de osteoclastos entre os períodos experimentais de 7 e 42 dias
(p<0,05) e entre 21 e 42 dias (p<0.05). Por outro lado, no grupo de animais TLR2 KO, as
diferenças para a extensão da área das lesões periapicais e número de osteoclastos foram
encontradas entre os períodos experimentais de 7 e 21 dias (p<0,05) e entre 7 e 42 dias
(p<0,05). Quando os períodos dos grupos foram comparados entre si, foram encontradas
diferenças estatísticas entre todos os períodos experimentais, tanto para a análise
morfométrica da extensão da área das lesões periapicais, quanto para o número de
ostoclastos (p<0,05). A análise descritiva do tecido pulpar e das regiões apical e periapical,
por meio da coloração de HE, bem como da localização das bactérias, por meio da coloração
de Brown & Brenn, não mostrou diferenças entre os dois grupos de animais. Com relação à

Imunoistoquímica, as marcações foram semelhantes entre os dois grupos de animais, exceto
para as marcações de RANK, as quais não foram encontradas nas lesões periapicais do
grupo de animais TLR2 KO. A partir das metodologias empregadas e dos resultados obtidos
pode-se concluir que na ausência do TLR2, os animais desenvolveram lesões periapicais
significantemente maiores (com maior presença de osteoclastos) quando comparados aos
animais WT, sugerindo o importante papel desse receptor na resposta imune e inflamatória
do organismo no sentido de combater a infecção do sistema de canais radiculares e dos
tecidos perirradiculares.
Palavras chave: Receptores toll-like 2, Camundongos knockout, Lesão periapical, HE,
TRAP, Fluorescência, Brown & Brenn, Imunoistoquímica.

ABSTRACT
Ferreira, PDF. Silence of toll-like receptor 2 promoted superior size of periapical
lesion and number of osteoclasts in mice. Ribeirão Preto, 2011. 79p. Dissertação
[mestrado] – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
The aim of the present study was to characterize the formation and progression of periapical
lesions experimentally induced in the teeth of toll-like receptors 2 knockout (TLR2 KO) mice
compared to wild-type (WT) mice. Periapical lesions were induced in the lower first molars of
28 WT and 27 TLR2 KO mice. After 7, 21 and 42 of periapical lesion induction, the animals
were euthanized in a CO2 chamber, and the mandibles were removed and subjected to
histotechnical processing. Representative histological sections were stained with hematoxylin
and eosin (HE) for description of the features of the pulp tissue and the apical and periapical
regions under conventional optical microscopy, and for determination of the size of the
periapical lesions under fluorescence microscopy. Sequential specimens were evaluated by:
TRAP histo-enzymology for identification de osteoclasts; Brown & Brenn staining for
localization of bacteria; and immunohistochemistry for identification of osteoclastogenesis
markers (RANK, RANKL, OPG). Data from the morphometric evaluation of the size of
periapical lesions and the number of osteoclasts were subjected to statistical analysis by the
nonparametric Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests, using the SAS (Statistical Analysis
System) software for Windows version 9.1.3. A significance level of 5% was set for all
analyses. Data from the Brown & Brenn staining and immunohistochemical analysis were
displayed qualitatively. The group of WT mice presented statistically significant difference in
the periapical lesion size and number of osteoclasts between the 7- and 42-day experimental
periods (p<0.05) as well as between 21 and 42 days (p<0.05). On the other hand, in the
group of TLR2 KO mice, significant differences in the periapical lesion size and number of
osteoclasts were found between the 7- and 21-day experimental periods (p<0.05) as well as
between 7 and 42 days (p<0.05). Comparison of the periods within each group revealed
statistically significant differences among all experimental periods for the morphometric
evaluation of the size of the periapical lesions and number of osteoclasts (p<0.05).
Descriptive analysis of pulp tissue and apical and periapical regions by HE staining and
localization of bacteria by Brown & Brenn staining did not show significant differences
between the two groups of animals. The immunohistochemical results showed similar
immunostaining in both groups of animals, except for RANK expression, which was not
observed in the periapical lesions of the TLR2 KO mice. Based on the employed methodology
and the obtained results it may be concluded that in the silence of TLR2, the animals

developed superior size of periapical lesions (with higher presence of osteoclasts) compared
to WT animals, suggesting the important role of this receptor during the immune and
inflammatory response against the infection of root canal system and periapical tissues.
Key words: Toll-like Receptors 2, knockout mice, periapical lesion, HE, TRAP, Fluorescence,
Brown & Brenn, Immunohistochemistry

“De tudo ficaram três coisas:
A certeza de que estamos sempre começando...
A certeza de que é preciso continuar...
A certeza de que seremos interrompidos antes de terminar...

Portanto devemos:
Fazer da interrupção um caminho novo...
Da queda, um passso da dança...
Do medo, uma escada...
Do sonho, uma ponte...
Da procura, um encontro...”
Fernando Pessoa
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INTRODUÇÃO
O tratamento endodôntico de dentes decíduos e permanentes portadores de
necrose pulpar e lesão periapical visível radiograficamente, denominado didaticamente de
Necropulpectomia II, representa um desafio para o profissional, uma vez que seu índice de
sucesso é bastante inferior, em torno de 70%, quando comparado ao tratamento de dentes
portadores de necrose, porém sem lesão periapical, os quais apresentam taxa de sucesso de
90-95% (Leonardo, 2005). Esse fato tem sido explicado por ser a infecção composta por
uma microbiota mista com predominância de microrganismos anaeróbios (Ruviére et al.,
2007; Cogulu et al., 2008; Siqueira e Rôças, 2009; Fujii et al., 2009; Ito et al., 2011), sendo
esse caráter polimicrobiano das infecções endodônticas avaliado por diversos autores.
Nos canais radiculares de dentes decíduos de humanos portadores de necrose
pulpar e lesão periapical, a composição bacteriana foi avaliada por Sato et al. (1993) que
evidenciaram o predomínio de bactérias anaeróbias, com destaque para bacilos (51%) e
cocos Gram-positivos (25%). Tani-ishii et al. (1994) observaram um aumento importante na
proporção de microrganismos anaeróbios e Gram-negativos entre 7 e 15 dias após exposição
pulpar (fase ativa) em dentes de ratos. Bohorquez et al. (1995), pela coloração de Brown &
Brenn, verificaram a presença e a localização de bactérias nos canais radiculares e em lesões
periapicais crônicas de dentes permanentes de humanos e verificaram o predomínio de
cocos e bacilos Gram-positivos, seguido de bacilos Gram-negativos. Em 2004, Gomes et al.
avaliaram a microbiota de canais radiculares de dentes permanentes de humanos com
infecção primária e necessidade de retratamento, como também a associação entre espécies
microbianas e sinais e sintomas clínicos apresentados pelos pacientes, e relataram que a
microbiota de canais radiculares não tratados era predominantemente anaeróbia, com a
presença de microrganismos Gram-positivos e Gram-negativos. Com o objetivo de avaliar,
por meio de cultura bacteriológica, a prevalência de microorganismos em canais radiculares
de dentes decíduos de humanos com necrose pulpar e lesão periapical, Pazelli et al. (2003)
determinaram as unidades formadoras de colônia de microrganismos nessas amostras. Os
autores concluíram que, a infecção era polimicrobiana, com predomínio de estreptococos e
microrganismos anaeróbios. Ledezma-Rasillo et al. (2010) também avaliaram a microbiota de
canais radiculares de dentes decíduos com necrose pulpar, por meio do processamento, em
câmara de anaerobiose, de cones de papel absorvente contendo amostras dos canais
radiculares, e concluíram que a infecção nestes dentes é polimicrobiana com predominância
de microrganismos anaeróbios. Empregando biologia molecular, Ruviére et al. (2007) e Ito
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et al. (2011) avaliaram a prevalência de microrganismos em canais radiculares de dentes
decíduos pela técnica Checkerboard DNA-DNA Hybridization e demonstraram o caráter
polimicrobiano das infecções endodônticas, com a presença de microrganismos aeróbios,
anaeróbios e facultativos, bacilos pigmentados de negro e estreptococos.
Por outro lado, também tem sido avaliada a localização dos microrganismos
na região apical e periapical de dentes portadores de necrose pulpar e lesão periapical, seus
diferentes fatores de virulência (Könönen et al., 1999), e seus produtos e subprodutos
tóxicos levados aos tecidos e, no caso dos microrganismos Gram-negativos, a sua parede
celular,

que

apresenta

moléculas

de

endotoxina,

também

conhecidas

como

lipopolissacarídeos ou LPS (Rietschel e Brade, 1992; Leonardo et al., 2004). As moléculas de
endotoxina, durante a multiplicação, estresse ou morte bacteriana, são liberadas e
estimulam a liberação de mediadores químicos, tais como as interleucina 1-α (IL-1α),
interleucina 1-β (IL-1β), o fator de necrose tumoral (TNF-α) e as linfotoxinas (TNF-β)
(Stashenko et al., 1987; Tronstad, 1992; Stashenko et al., 1992), causando uma série de
efeitos biológicos, que levam à reação inflamatória (Rietschel e Brade, 1992; Matsushita et
al., 1999; Roux e Orcel, 2000; Silva et al., 2002) e reabsorção óssea periapical (Stashenko,
1990; Nelson-Filho et al., 2002; Jiang et al., 2003; Silva et al., 2008). Além disso, o processo
inflamatório nas lesões de origem endodôntica envolve a participação de diferentes tipos
celulares como a ativação de células endoteliais, neutrófilos polimorfonucleares, macrófagos,
linfócitos e osteoclastos, que contribuem para uma rápida destruição do tecido ósseo
(Graves et al., 2011).
Assim, os insucessos no tratamento endodôntico vêm sendo atribuídos à
persistência de microrganismos (Nair et al., 1990; Lin et al., 1992; Siqueira e Rôças, 2004;
Sakamoto et al., 2008) e de seus subprodutos, devido à insatisfatória anti-sepsia dos canais
radiculares (Kerekes e Tronstad, 1979; Orstavik, 1996; Regan e Fleury, 2006; Kandaswamy
e Venkateshbabu, 2010) e selamento coronário inadequado (Leonardo et al., 2007; Gillen et
al., 2011). Além disso, estudos têm demonstrado que, em várias patologias, os principais
aspectos deletérios não estão relacionados diretamente com o agente agressor, mas sim
com a resposta imunológica e inflamatória por ele desencadeada na tentativa, pelo
hospedeiro, de neutralizar/destruir esses agentes agressores de origem bacteriana (Burgner
e Harnden, 2005; Benarafa et al., 2007; Forthal et al., 2007; Helewski et al., 2007; Van
Bodegom et al., 2007; Rashid e Ebringer, 2007).
Essa ativação da resposta do hospedeiro ocorre por meio de Receptores de

Reconhecimento Padrão (PRRs), os quais são expressos em diferentes compartimentos
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celulares, que identificam os Padrões Moleculares Associados aos Patógenos (PAMPs),
porções antigênicas estruturalmente conservadas que estão presentes tanto na superfície
quanto na estrutura que compõe os patógenos. Até o momento, foram identificadas três
classes de PRRs, dentre as quais destacam-se os receptores com domínio de ligação a
nucleotídeos e oligomerização (NLRs) e os receptores toll-like (TLRs) (Hirao et al., 2009;
Kawai e Akira, 2009).
Os TLRs, receptores transmembrana tipo I, são assim denominados devido à
sua similaridade genética com a proteína Toll descrita em drosófilas (Drosophila

melanogaster), a qual é essencial para o desenvolvimento dorso-ventral (Medzhitov, 1997;
Medzhitov, 2001; Underhill e Ozinsky, 2002) e defesa (Lemaitre, 1997) desses animais.
Foram identificados 13 TLRs em camundongos e 11 em humanos (Miggin e O’Neill, 2006;
Kawai e Akira, 2009), sendo que a maioria dos TLRs é expressa na superfície celular (TLRs 1,
2, 4, 5, 6 e 11) e os demais (TLRs 3, 7, 8 e 9) são expressos em vesículas intracelulares, tais
como os endossomos ou lisossomos e o retículo endoplasmático (Takeda e Akira, 2005;
Kawai e Akira, 2009). Esses receptores estão fortemente expressos em múltiplos tipos
celulares associados às infecções de origem endodôntica como monócitos/macrófagos,
granulócitos, fibroblastos pulpares, precursores de osteoclastos e células mesenquimais (BarShavit, 2008; Hirao et al., 2009). Os TLRs exercem papel importante no reconhecimento de
componentes específicos derivados de patógenos, tais como bactérias, fungos, protozoários
e vírus (Takeda e Akira, 2005).
Os TLRs são compostos por um domínio extracelular (extracellular N-terminal

domain), formado por uma cadeia rica em leucina (domínio LRR), e outro intracelular
(intracellular C-terminal domain) semelhante ao receptor para a IL-1 (IL-1R) denominado

Toll/receptor IL-1 (TIR) (Akira e Takeda, 2004; Takeda e Akira, 2004). O domínio
extracelular está relacionado com o reconhecimento do microrganismo, transdução do sinal e
dimerização do receptor (Kobe e Kajava, 2001), enquanto o domínio intracelular tem a
função de mediar interações proteína-proteína entre os TLRs e os componentes de
transdução do sinal (Armant e Fenton, 2002).
Como exemplo de ligantes dos receptores do tipo TLR derivados de patógenos
destacam-se os lipopeptídeos bacterianos, que estimulam TLR1 e TLR6 como heterodímeros
do TLR2 (Takeuchi et al., 2001; Takeuchi et al., 2002; Takeda e Akira, 2005); a flagelina
bacteriana, que ativa o TLR5 (Hayashi et al., 2001); a molécula profilin-like do protozoário

Toxoplasma gondii, que ativa TLR11 (Yarovinsky et al., 2005); porções CpG não metiladas
presentes no DNA que funcionam como estimuladores de TLR9 (Hemmi et al., 2000); RNA

22 | Introdução

de dupla fita que ativa TLR3 (Alexopoulou et al., 2001); RNA de fita simples que pode
estimular TLR7 e TLR8 (Heil et al., 2004); o lípide A, componente dos lipopolissacarídeos de
bactérias Gram-negativas, o qual estimula TLR4 (Poltorak et al., 1998; Takeda e Akira,
2005), além de lipoproteínas/lipopeptídeos de vários patógenos, peptidoglicanos e ácido
lipoteicóico de bactérias Gram-positivas que estimulam os TLR2 (Schwandner et al., 1999;
Aliprantis et al., 1999; Takeda e Akira, 2005). Devido a uma inserção de retrovírus, o TLR10
não é funcional em camundongos, e os TLR11, 12 e 13 estão perdidos no genoma humano
(Kawai e Akira, 2009).
A ativação dos TLRs induz o recrutamento de proteínas específicas (adaptor

proteins) tais como MyD88, TIRAP, TRIF/TICAM1, TRAM/TICAM2 e SARM (Akira e Takeda,
2004; Kawai e Akira, 2006; Fornarino et al., 2011). Essas proteínas são responsáveis pela
transdução do sinal do TIR, por meio da ativação de quinases e fatores de transcrição como
o NF-κB (nuclear factor kappa-B) (Takeda e Akira, 2004).
A estimulação dos TLRs por componentes microbianos desencadeia, por meio
de diferentes vias de sinalização, a expressão de genes envolvidos na resposta imune. A
proteína MyD88 (myeloid differentiation primary response gene 88), é comum entre todos os
TLRs, entretanto, a sinalização de alguns desses receptores também pode ser feita
independentemente dessa proteína (Takeda e Akira, 2005).
A via de sinalização dependente de MyD88, essencial para a indução de
citocinas inflamatórias por todos os TLRs, exceto para o TLR3, está associada à porção TIR
dos TLRs e promove o recrutamento da IRAK-4 (IL-1R associated kinase-4), fosforilação de
IRAK-1 que, ativado, associa-se ao TRAF6 (TNFR-associated factor 6), levando à ativação de
duas vias distintas de sinalização. A primeira via leva à ativação de fatores de transcrição AP1 (activator protein-1) por meio da ativação de MAPK (mitogen-activated protein kinases),
enquanto a segunda ativa o complexo TAK1/TAB (transforming growth factor β-activated

kinase 1/ TAK1-binding protein), que aumenta a atividade do complexo IκB kinase (IKK), o
qual induz a fosforilação e subsequente degradação de IκB (inhibitor of κB), causando a
translocação nuclear do fator de transcrição NF-κB e sua ligação em regiões-alvo do DNA
com o objetivo de promover a expressão de citocinas pró-inflamatórias. Paralelamente, a
busca por moléculas estruturalmente relacionadas com MyD88 levou à identificação de uma
segunda porção do TIR contendo a molécula TIRAP (TIR domain-containing adaptor protein)
ou Mal (MyD88-adaptor-like), que é essencial para a sinalização dependente de MyD88 via
TLR2 e TLR4 (Lye et al., 2004; Takeda e Akira, 2005).
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A via de sinalização independente de MyD88 foi descrita por Kawai et al.
(1999), os quais evidenciaram que, embora a indução de ligantes de TLR4 em macrófagos
deficientes de MyD88 não induzia a produção de citocinas inflamatórias, a ativação de NFκB era observada. Esse fato indicou que, apesar da produção de citocinas inflamatórias
mediadas pelos TLR4 depender completamente da via dependente de MyD88, existia um
componente independente de tal via. Desta forma, identificou-se uma terceira porção do TIR
contendo a molécula TRIF ou TICAM-1 (TIR domain-containing adaptor inducing IFN-β), que
demonstrou ser essencial para a sinalização independente de MyD88 mediada pelos TLR3 e
TLR4. A quarta porção identificada foi denominada TRAM ou TICAM-2 (TRIF-related adaptor

molecules) e mostrou ser essencial para a sinalização independente de MyD88/dependente
de TRIF mediada pelo TLR4. A quinta proteína adaptadora, SARM (sterile-α and armadillo-

motif-containing protein), parece atuar como reguladora negativa da sinalização via TRIF
(Takeda e Akira, 2005; Doyle e O’Neill, 2006; O’Neill e Bowie, 2007).
O reconhecimento dos microrganismos, seus componentes e subprodutos
pelos TLRs gera a produção de citocinas pró-inflamatórias e moléculas co-estimuladoras,
responsáveis pelas diferentes respostas geradas a partir do reconhecimento de estruturas
padrões dos patógenos (Takeda e Akira, 2005). Dentre essas citocinas, destacam-se a IL-1,
o TNF-α e a IL-6, as quais estão associadas com o aumento da produção de RANKL
(receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand), osteoclastogênese e reabsorção óssea
(Bar-Shavit, 2008; Hirao et al., 2009).
A integridade do tecido ósseo está na dependência da manutenção de um
equilíbrio entre a reabsorção óssea pelos osteoclastos e a deposição óssea pelos
osteoblastos. O principal mecanismo regulador da atividade de osteoclastos tem a
participação de membros da família TNF que incluem o RANK (receptor activator of nuclear

factor-kappaB) e a osteoprotegerina (OPG), assim como o seu ligante RANKL (Boyle et al.,
2003). O RANK é expresso em precursores de osteoclastos e osteoclastos maduros enquanto
que o seu ligante, RANKL, uma proteína transmembrana, é expresso particularmente em
osteoblastos. Interações entre RANK e RANKL são necessárias para a diferenciação e
ativação de osteoclastos, sendo esses eventos regulados pela OPG, um receptor para o
RANKL que inibe fortemente a reabsorção por meio da inibição da ligação RANK-RANKL
(Boyle et al., 2003). O desequilíbrio desse sistema é crucial na etiologia de desordens
ósseas, uma vez que intensa atividade de reabsorção leva à perda óssea, observada na
doença periodontal e nas lesões periapicais (Rodan e Martin, 2000; Romas et al., 2002). De
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acordo com Minkin (1982), a marcação de osteoclastos pode ser realizada in vitro por meio
da histoenzimologia da atividade da fosfatase ácida resistente ao tartarato (TRAP).
Especificamente com relação aos TLR2, sabe-se que esses reconhecem uma
variedade

de

componentes

microbianos,

dentre

os

quais

destacam-se

lipoproteínas/lipopeptídeos de diferentes patógenos, peptidoglicanos e ácido lipoteicóico de
bactérias Gram-positivas, sendo auxiliados pelos TLR1 e TLR6 os quais diferenciam os
lipopeptídeos triacil e diacil, respectivamente (Takeuchi et al., 2001; Takeuchi et al., 2002;
Takeda e Akira, 2005). Os TLR2 participam, ainda, da transdução de sinais a partir da
estimulação via LPS bacteriano por meio da ligação com a molécula auxiliar MD-2 (Dziarski e
Gupta, 2000). Esses receptores são expressos abundantemente em leucócitos sanguíneos e
diferentes células inflamatórias, participando da resposta imune frente a estímulos por meio
do aumento da expressão de NF-κB (Akira et al., 2006; Beutler, 2009). Estudos demonstram
que esses receptores estão expressos em polimorfonucleares (Hayashi et al. 2003, Nilsen et
al. 2004), mastócitos (McCurdy et al. 2003), monócitos e macrófagos (Underhill et al. 1999,
Nilsen et al. 2004), células T (Komai-Koma et al. 2004), células T reguladoras (Liu et al.
2006) e células B (Vasilevsky et al. 2008). Adicionalmente, estudos em células do tecido
pulpar de murinos demonstraram a expressão de TLR2 em fibroblastos, odontoblastos e
células dendríticas (Staquet et al. 2008, Keller et al. 2010)
Nesse sentido, Sarah et al. (2006) avaliaram a expressão de mRNA de TLR2 e
TLR4 em amostras de tecido gengival de pacientes com saúde gengival ou não e
evidenciaram que os níveis de mRNA do TLR2 apresentavam-se aumentados em pacientes
com gengivite, assim como diminuídos naqueles indivíduos portadores de periodontite
crônica, quando comparados com os níveis de mRNA do TLR4.
Posteriormente, Yoshioka et al. (2008) avaliaram a expressão dos receptores
TLR2 e TLR4 em células de hamsters que apresentavam ou não o gene para esses
receptores, após estímulo proveniente de amostras de biofilme supragengival de indivíduos
com diferentes parâmetros de saúde gengival (quantidade de biofilme, profundidade de
sondagem, sangramento à sondagem e nível de inserção gengival). Além disso, esses
autores avaliaram a relação da expressão desses receptores com o estímulo isolado de
diferentes microrganismos periodontopatogênicos e sua relação com o número total de
microrganismos nas amostras extraídas dos mesmos pacientes. Os autores evidenciaram que
a estimulação via TLR2 não esteve associada com profundidade de sondagem e nível de
inserção clínica. Por outro lado, o estímulo gerado via TLR4 esteve associado a todos os
parâmetros avaliados. Paralelamente, a estimulação via razão TLR2/TLR4 também estava
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associada positivamente aos parâmetros de doença periodontal. Os resultados obtidos
evidenciaram que a participação desses receptores influencia na observação de diferentes
parâmetros clínicos de gengivite e periodontite e que o monitoramento da razão estímulo via
TLR4/estímulo via TLR2 poderia auxiliar no diagnóstico do risco à doença periodontal.
Gelani et al. (2009) avaliaram o papel dos TLR2 no reconhecimento do

Aggregatibacter actinomycetemcomitans em cultura de macrófagos e neutrófilos obtidos a
partir de camundongos wild type e knockout para TLR2. Os autores avaliaram a produção de
citocinas e quimiocinas por ELISA, a presença de células apoptóticas por citometria de fluxo
e os mecanismos que modulam a doença periodontal induzida por esses microrganismos nos
camundongos knockout. Os resultados obtidos mostraram que os camundongos knockout
desenvolveram

lesões

periodontais

mais

severas

após

infecção

com

A.

actinomycetemcomitans, com reabsorção óssea mais intensa e maior migração de células
inflamatórias para os tecidos periodontais. Além disso, pôde-se observar maior número de
células apoptóticas no exsudato inflamatório obtido a partir dos animais knockout. Os
resultados deste estudo demonstram o papel desse receptor no reconhecimento e controle
da doença periodontal causada por esse microrganismo.
Recentemente, Chokechanachaisakul et al. (2010) avaliaram a participação
dos receptores TLR2 e TLR4 na imunopatologia da reação inflamatória do ligamento
periodontal de origem endodôntica na região de furca. Os autores evidenciaram que a
expressão do RNAm desses receptores se apresentou aumentada, sugerindo o envolvimento
de mecanismos da resposta imune inata, envolvendo os TLR2 e TLR4 e resultando na
ativação de células apresentadoras de antígenos, na patogênese do processo inflamatório na
região de furca em decorrência de infecção endodôntica.
A imunolocalização da expressão de receptores TLR2 em cistos e granulomas
periapicais de humanos foi avaliada por Desai et al. (2011). Esses autores demonstraram
que diferentes células inflamatórias expressavam esses receptores. Por outro lado,
neutrófilos, fibroblastos e células endoteliais, assim como células presentes em tecido fibroso
de cicatrização periapical, não expressavam TLR2. Nas lesões periapicais analisadas, parte
das células positivas para TLR2 apresentavam semelhança morfológica a linfócitos e estavam
presentes em áreas abundantes em células CD3+ e CD19+. Além disso, a avaliação por
imunoistoquímica demonstrou que grande parte das células mononucleares positivas para
TLR2 se apresentaram negativas para CD3+ e CD19+, indicando que essas poderiam
representar células dendríticas e macrófagos.
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Até o momento, não há estudos avaliando o efeito dos receptores TLR2 na
formação e progressão de lesões periapicais.
Paralelamente, os progressos mais recentes nas técnicas de biologia
molecular, como a produção de animais transgênicos, têm possibilitado o estudo da
imunopatogenia das doenças em nível molecular. Uma variação da tecnologia dos animais
transgênicos é o knockout do gene de interesse, ou seja, a interrupção do gene provocada
por mutações, deleção ou inserção de um fragmento de DNA, que resulta em uma proteína
não funcional. Os experimentos de manipulação genética em camundongos constituem
estratégia promissora na pesquisa biológica e importante ferramenta para elucidar os
mecanismos moleculares das doenças, buscando encontrar novos caminhos para o
desenvolvimento de aplicações de potencial utilização diagnóstica ou terapêutica (De Rossi,
2008).
Pelo exposto, verifica-se a necessidade de realização de estudos comparando
animais que expressam o gene para TLR2 (wild-type) e animais transgênicos (knockout),
que não apresentam TLR2, a fim de elucidar a participação desses receptores na formação e
progressão das lesões periapicais.
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PROPOSIÇÃO
O objetivo deste trabalho foi caracterizar a formação e progressão de lesões
periapicais induzidas experimentalmente em dentes de camundongos knockout para
receptores toll-like 2 (TLR2 KO) comparados a animais wild-type (WT), por meio da
descrição das características do tecido pulpar e das regiões apical e periapical avaliadas por
microscopia de luz convencional e mensuração da extensão

da área microscópica

correspondente às lesões periapicais por microscopia fluorescente, histoenzimologia para a
marcação de osteoclastos (TRAP), presença e localização de bactérias pela coloração de
Brown & Brenn e imunoistoquímica para a identificação de marcadores da osteoclastogênese
(RANK, RANKL e OPG).
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MATERIAL E MÉTODOS
Inicialmente, o projeto da presente pesquisa foi submetido à apreciação pela
Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade de São Paulo (USP) – Campus de
Ribeirão Preto (Processo n° 11.1.91.53.0), tendo sido aprovado (Anexo 1).
Animais
Foram utilizados 28 camundongos wild-type (WT) da linhagem C57BL/6,
machos, de 6 a 8 semanas de idade, pesando em média 20 gramas, adquiridos do Biotério
Central da Universidade de São Paulo – Campus de Ribeirão Preto e 27 camundongos

knockout para o TLR2 (TLR2 KO) da linhagem B6.129-TLR2tm1Kir/J, fornecidos pelo Biotério
de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP e provenientes do The

Jackson Laboratory (Bar Harbor, Maine, EUA). Todos os animais foram mantidos no biotério
da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP.
Indução das lesões periapicais
Para a realização dos procedimentos operatórios, os animais foram
anestesiados (via intramuscular) com cloridrato de quetamina (Ketamina 10%, Agener União
Química Farmacêutica Nacional S/A, Embu-Guaçu, SP) na dosagem de 150mg/Kg de peso, e
xilazina a 2% (Dopaser, Laboratórios Calier, SA, Barcelona, Espanha) na dosagem de
7,5mg/Kg de peso, na coxa traseira. A seguir, os animais foram devidamente posicionados
em mesa cirúrgica específica para a realização de procedimentos odontológicos, permitindo a
manutenção da abertura da boca, para acesso aos molares inferiores (Figura 1).

Figura 1- Mesa cirúrgica especificamente confeccionada para a realização de procedimentos
odontológicos em dentes de camundongos. A seta indica o molar selecionado para a
abertura coronária, exposição pulpar e indução da lesão periapical.
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A indução das lesões periapicais foi realizada nos primeiros molares inferiores,
totalizando 56 dentes para os animais WT e 54 dentes para os animais TLR2 KO.
Inicialmente, a abertura coronária foi realizada pela face oclusal, com broca esférica de aço
inoxidável (nº ¼ - GDK Densell Dental Technology, Buenos Aires, Argentina), montada em
motor de baixa rotação e contra-ângulo (Dabi Atlante Equipamentos Odontológicos, Ribeirão
Preto, SP). A seguir, os canais radiculares foram localizados com uma lima do tipo K número
08 (Les Fils d’Auguste Maillefer S/A, Suíça) esterilizada e deixados expostos ao meio
ambiente bucal (Fouad, 1997; Huang et al., 2001, Alshwaimi et al., 2009; Xiong et al., 2010;
Wang et al., 2011).
Após os períodos experimentais de 7, 21 e 42 dias, os animais foram
aleatoriamente submetidos à eutanásia em câmara de CO2, de acordo com os grupos
apresentados na Tabela 1.
Tabela 1- Distribuição dos grupos experimentais
Período

WT

TLR2 KO

7 dias

8 (16 dentes)

10 (20 dentes)

21 dias

10 (20 dentes)

8 (16 dentes)

42 dias

10 (20 dentes)

9 (18 dentes)

Processamento histotécnico e avaliação microscópica
Após a morte dos animais, as mandíbulas foram removidas com tesoura
cirúrgica esterilizada, fixadas por imersão em formol tamponado a 10% por 24 horas à
temperatura ambiente e, em seguida, lavadas por, aproximadamente, 4 horas em água
corrente. Para descalcificação das peças, foi utilizada solução à base de EDTA a 4,13% (pH
7-7,4). As peças foram mantidas nesta solução, à temperatura ambiente, trocada
semanalmente, até sua completa descalcificação, que ocorreu, aproximadamente, após 30
dias. O grau de descalcificação das estruturas mineralizadas foi testado por meio da
penetração de uma agulha nos tecidos, para verificação da sua consistência. Após a
descalcificação, as peças foram submetidas à histotécnica de rotina, sendo lavadas em água
corrente por 2 horas, desidratadas em álcool de concentrações crescentes (70% e 95% por
30 minutos cada; 2 trocas de 100% por 20 minutos cada e 2 trocas de álcool 100% por 40
minutos cada), diafanizadas em xilol (2 banhos de 20 minutos e 1 de 40 minutos) e incluídas
em parafina. Os blocos contendo os dentes foram cortados longitudinalmente em micrótomo
(Leica RM2145; Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Alemanha) no sentido mésio-distal.
Cortes semi-seriados de 5μm, com intervalos de 15μm, foram obtidos em toda a extensão da
lesão periapical, exceto na região do forame apical, onde todos os cortes foram coletados
sem intervalos. Por amostra, obteve-se uma média de 15 a 22 lâminas, com 2 cortes em
cada lâmina. A Figura 2 esquematiza as etapas de indução da lesão periapical e do
processamento histotécnico.
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Figura 2 - Fluxograma esquemático das etapas de indução da lesão periapical do processamento histotécnico.

Material e Métodos | 33

Inicialmente, os cortes representativos de cada grupo experimental foram
corados com hematoxilina e eosina (HE), como ilustrado na Figura 3, e submetidos à análise
em microscopia óptica convencional, para descrição do tecido pulpar e das regiões apical e
periapical. Paralelamente, foi realizada a análise morfométrica da extensão da área das
lesões periapicais, em microscopia de fluorescência. Em seguida, espécimes sequenciais
foram avaliados por meio de histoenzimologia para a atividade da TRAP, para identificação
de osteoclastos, Brown & Brenn, para identificar a presença e localização de bactérias, e
imunoistoquímica para a identificação de marcadores da osteoclastogênese (RANK, RANKL e
OPG). Todas as análises foram realizadas no microscópio Axio Imager.M1 (Carl Zeiss
MicroImaging GmbH, Göttingen, Alemanha), com câmera AxioCam MRc5 acoplada (Carl
Zeiss MicroImaging GmbH, Göttingen, Alemanha). As análises foram realizadas apenas nas
raízes distais dos primeiros molares inferiores, em cortes mostrando simultaneamente os
terços coronário, médio e apical do canal radicular, o forame apical e o osso alveolar. Todas
as análises foram realizadas por um único avaliador experiente, sem conhecimento prévio do
grupo que estava sendo analisado.

Figura 3 - Fotomicrografia representativa de um 1° molar inferior hígido corado
com HE, onde se observa a polpa e o canal radicular distal amplo, reto
e com paredes de espessura uniforme até a região apical.
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Análise microscópica descritiva do tecido pulpar e das regiões apical e periapical
A análise descritiva do tecido pulpar e das regiões apical e periapical foi
realizada nos cortes representativos de cada período e de cada grupo experimental, de
acordo com os seguintes parâmetros (Silva et al., 2010):
- Tecido pulpar: necrose (total ou parcial) e conteúdo dos canais radiculares (presença ou
ausência de restos necróticos);
- Cemento apical: características das lacunas cementárias e o seu conteúdo (vazias ou
contendo restos necróticos) e suas características de superfície (regular ou irregular);
- Ligamento periodontal: extensão (normal ou aumentado), característica do infiltrado celular
inflamatório, presença de edema e de fibras colágenas;
- Osso alveolar: ausência/presença de reabsorção e de osteoblastos e osteoclastos.
Morfometria em microscopia de fluorescência
A avaliação morfométrica da extensão da área das lesões periapicais foi
realizada nos espécimes corados com HE utilizando o microscópio Axio Imager.M1, em
aumento de 10x, operando no modo fluorescente, conforme descrito por De Rossi et al.
(2007). Foi utilizado filtro Alexa Fluor 488 (AF488) com as seguintes características:
excitação de G365, refletores FT395 e emissão LP420. Para cada espécime, a extensão
(área) da lesão periapical foi delineada e mensurada em μm2, empregando o software Axio
Vision Rel 4.8. A delimitação da lesão excluiu as estruturas intactas (ligamento periodontal,
cemento e osso alveolar), facilmente identificadas pela forte fluorescência verde, e incluiu
áreas de reabsorção e infiltrado inflamatório, identificadas pela ausência de fluorescência e
aparência escurecida.
Histoenzimologia para a atividade da fosfatase ácida resistente ao tartarato
(TRAP)
A atividade da TRAP foi utilizada para a marcação de osteoclastos. Os cortes
foram desparafinizados (2 banhos de xilol de 5 minutos cada) e hidratados (álcool 100% por
2 vezes de 5 minutos cada; alcoóis 95, 70 e 50% por 2 minutos cada e água destilada pelo
mesmo período). A seguir, as lâminas foram colocadas em solução de álcool/acetona a 50%
durante 1 minuto e os cortes foram secos à temperatura ambiente. Em seguida, a solução
contendo 10ml de tampão de ácido acético, 0,1ml de dimetilformamida, 5mg de Fast-red e
1mg de ácido fosfórico naftol AS-BI (kit Fosfatase ácida, leucócitos; Sigma-Aldrich
Corporation, Saint Louis, EUA) foi pipetada sobre os cortes, que foram mantidos protegidos
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da luz em estufa a 37°C por, aproximadamente, 35 minutos. Após a incubação foi realizada
a contra-coloração com azul de anilina por 1 minuto. A seguir, as lâminas foram montadas e
avaliadas no microscópio Axio Imager.M1 sob luz convencional, para contagem do número
de células TRAP-positivas presentes nas lacunas de reabsorção, em contato direto com o
osso alveolar ao redor da lesão periapical. Os resultados foram expressos em número de
células.

Técnica de Brown & Brenn
Inicialmente, os cortes foram desparafinizados (3 banhos de xilol de 8 minutos
cada), hidratados (banhos com alcoóis a 100, 95 e 80%), lavados em água corrente por,
aproximadamente, 3 minutos, e colocados em um recipiente com água destilada. A solução
de violeta cristal tamponada com bicarbonato de sódio a 5% foi aplicada sobre os cortes por
30 segundos e, em seguida, as lâminas foram lavadas em água destilada. A seguir, as
lâminas foram mergulhadas em solução de iodo de Gram por 1 minuto e lavadas em água
destilada. Após a remoção do excesso de água destilada com papel absorvente, as lâminas
passaram por uma solução de éter-acetona (proporção 1:1) para remoção do excesso de
corantes, e, novamente, foram lavadas em água destilada. Em seguida, as lâminas foram
colocadas em fucsina básica, durante 1 minuto, lavadas em água destilada, colocadas em
ácido pícrico aquoso, por 1 minuto, lavadas e secas com papel absorvente. Posteriormente,
as lâminas foram mergulhadas em solução de acetona P.A., para remoção do excesso de
corantes, e em solução de acetona-xilol. A seguir, foi realizada a diafanização, a desidratação
e montagem das lâminas com lamínula e entellan.
Essa coloração foi utilizada para avaliar a presença ou ausência de bactérias e
sua localização (Brown e Brenn, 1931) na coroa do dente, no sistema de canais radiculares e
nos tecidos periapicais (cemento, ligamento periodontal e osso alveolar). Para esta avaliação
foram atribuídos escores de 0 a 5 (De Rossi, 2008), como descrito a seguir:
• Escore 0: Ausência de bactérias;
• Escore 1: Presença de bactérias na coroa do dente;
• Escore 2: Presença de bactérias no terço cervical do canal radicular;
• Escore 3: Presença de bactérias no terço médio do canal radicular;
• Escore 4: Presença de bactérias no terço apical do canal radicular;
• Escore 5: Presença de bactérias na lesão periapical.
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Imunomarcação (Imunoistoquímica)
Os cortes histológicos foram desparafinizados e hidratados rotineiramente. A
recuperação antigênica foi realizada com calor utilizando tampão citrato (pH=6,0) no forno
de microondas (2 vezes de 10 segundos). Após retorno à temperatura ambiente, as lâminas
foram lavadas 2 vezes por 10 minutos com PBS e 1 vez com solução PBS/Triton (SigmaAldrich Corporation, Saint Louis, EUA) a 0,5%, pelo mesmo período. O bloqueio da
peroxidase endógena f oi realizado com peróxido de hidrogênio a 3% por 20 minutos, sob
proteção da luz. A seguir, as lâminas foram novamente lavadas com PBS e PBS/Triton
conforme descrito anteriormente. O bloqueio das ligações inespecíficas foi realizado com
solução de BSA a 1% (albumina de soro bovino)/PBS por 30 minutos. A seguir, as lâminas
foram incubadas overnight em refrigerador com os anticorpos primários diluídos em BSA a
1%: anti-RANK (polyclonal rabbit antibody H300 sc:9072; Santa Cruz Biotechnology Inc.;
diluído 1:700) ou anti-RANKL (polyclonal goat antibody n-19 sc:7628; Santa Cruz
Biotechnology Inc.; diluído 1:400) ou anti-OPG (polyclonal goat antibody n-20 sc:8468;
Santa Cruz Biotechnology Inc.; diluído 1:700). Após retornarem à temperatura ambiente, as
lâminas foram lavadas como descrito anteriormente e incubadas com anticorpo secundário
biotinilado (goat anti-rabbit IgG-B sc-2040 e rabbit anti-goat IgG-B sc-2774; Santa Cruz
Biotechnology Inc., diluídos 1:200), por 1 hora à temperatura ambiente. Após nova lavagem,
foi colocado o complexo avidina-biotina-peroxidase (ABC kit, Vecstain; Vector Laboratories
Inc.) por 30 minutos. A seguir, as lâminas foram novamente lavadas com PBS e PBS/Triton e
foi efetuada a revelação da reação com solução de diaminobenzidina (DAB; Sigma-Aldrich
Corporation, Saint Louis, EUA) e H2O2 a 3% em PBS, por 1 minuto. As lâminas foram contracoradas com Hematoxilina de Harris por 10 segundos, lavadas em água corrente, lavadas em
água amoniacal por 30 segundos, lavadas em água corrente, diafanizadas, desidratadas e
montadas. A identificação de marcadores da osteoclastogênese foi realizada em microscópio
Axio Imager.M1 sob luz convencional. Os resultados foram expressos de maneira qualitativa,
levando-se em consideração a presença/ausência e a localização das marcações.
Análise Estatística
A comparação da extensão da área das lesões periapicais e do número de
osteoclastos entre os períodos do mesmo grupo de animais (WT e TLR2 KO) foi efetuada
pelo teste de Mann-Whitney e pós-teste de Dunn, e a comparação entre os mesmos
períodos nos diferentes grupos de animais (WT e TLR2 KO) foi efetuada pelo teste de
Kruskal-Wallis. Os dados foram analisados por meio do software SAS (Statistical Analysis
System) for Windows versão 9.1.3 (SAS Institute Inc. Cary, NC, USA), com nível de
significância de 5%.
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RESULTADOS
Análise microscópica descritiva do tecido pulpar e das regiões apical e periapical
e morfometria em microscopia de fluorescência
Nos animais WT, 7 dias após a abertura coronária e contaminação do canal
radicular, verificou-se necrose total do tecido pulpar. A superfície cementária encontrava-se
regular e com ausência de áreas de reabsorção. O ligamento periodontal apresentava-se
suavemente

aumentado,

com

células

inflamatórias

eventuais,

predominantemente

mononucleadas. O osso alveolar apresentava-se normal e com osteoblastos na superfície. A
mediana da extensão (área) das lesões neste período foi de 55.860,4μm2 (Figura 4 – A e B).
Aos 21 dias, verificou-se necrose completa do tecido pulpar e quantidade variada de restos
necróticos pulpares no interior do canal radicular. O cemento apical apresentava lacunas
vazias ou com restos necróticos, com irregularidades na sua superfície. O ligamento
periodontal encontrava-se amplamente aumentado, com extensas áreas de edema,
dissociação fibrilar e células inflamatórias predominantemente mononucleadas espalhadas
por toda a região. O osso alveolar apresentava áreas de reabsorção e ausência de
osteoblastos na superfície. Neste período, a mediana da extensão (área) das lesões foi de
71.450,4μm2 (Figura 4 C e D). Aos 42 dias, a polpa apresentava necrose nos três terços do
canal radicular analisado. O ligamento periodontal encontrava-se severamente ampliado,
com presença de infiltrado inflamatório denso, predominantemente mononuclear, localizado
próximo e à distância do ápice. O osso alveolar encontrava-se desnudo, com áreas de
reabsorção não reparada. A mediana da extensão (área) das lesões neste período foi de
282.531,1μm2 (Figura 4 – E e F).
Em relação aos animais TLR2 KO, a análise descritiva revelou que, aos 7 dias,
os espécimes apresentavam necrose pulpar completa. A superfície cementária apresentavase regular, com ausência de áreas de reabsorção. O ligamento periodontal encontrava-se
suavemente

aumentado

com

eventuais

células

inflamatórias,

predominantemente

mononucleadas, ainda com fibras colágenas dispostas em diferentes sentidos. O osso
alveolar estava normal e com presença acentuada de osteoblastos na superfície. A mediana
da extensão (área) das lesões neste período foi de 86.810,5μm2 (Figura 4 - G e H). Aos 21
dias, os espécimes apresentavam necrose dos terços coronário, médio e apical. A superfície
cementária encontrava-se irregular, o ligamento periodontal apresentava-se severamente
aumentado, com infiltrado inflamatório misto, com predomínio de células mononucleadas
espalhadas por toda a região periapical, além de edema generalizado com intensa
dissociação fibrilar. A mediana da extensão (área) das lesões neste período foi de
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262.538μm2 (Figura 4 - I e J). No período de 42 dias, a polpa encontrava-se totalmente
necrosada, com eventuais restos necróticos no canal radicular. O cemento apical
apresentava irregularidades superficiais e lacunas de reabsorção ampliadas e vazias, em sua
maioria. O ligamento periodontal encontrava-se severamente aumentado, com infiltrado
celular inflamatório predominantemente mononuclear em toda a sua extensão. O osso
alveolar encontrava-se reabsorvido e sem osteoblastos na superfície. A mediana da extensão
(área) das lesões neste período foi de 687.342μm2 (Figura 4 - K e L).
Resumidamente, a análise microscópica descritiva dos achados do tecido
pulpar, cemento apical, ligamento periodontal e osso alveolar foram semelhantes entre os
períodos experimentais dos animais WT e TLR2 KO (Figura 5).
As Figuras 6 e 7 representam os dados individualizados obtidos nos diferentes
períodos experimentais com relação à mensuração da extensão da área das lesões
periapicais. No grupo de camundongos WT observou-se diferença estatisticamente
significante entre os períodos de 7 e 42 dias e entre os períodos de 21 e 42 dias (p<0,05).
Em relação às medidas do grupo TLR2 KO, foram encontradas diferenças estatisticamente
significantes entre os períodos experimentais de 7 e 21 dias e entre os períodos de 7 e 42
dias (p<0,05). A representação gráfica da comparação dos dados obtidos após a
mensuração da extensão da área das lesões periapicais, assim como a análise estatística
desses resultados nos períodos experimentais (7, 21 e 42 dias) nos diferentes grupos (WT e
TLR2 KO) podem ser observadas na Figura 8. A comparação dos períodos de 7, 21 e 42 dias
entre os grupos WT e TLR2 KO evidenciou diferenças entre todos os períodos experimentais
(p<0,05).
O Tabela 2 resume os valores das medianas, Q1 e Q3 da extensão da área
das lesões periapicais e análise estatística dos resultados nos períodos experimentais (7, 21
e 42 dias) nos diferentes grupos (WT e TLR2 KO).
Tabela 2 - Comparação entre os diferentes períodos experimentais dos animais WT e TLR2 KO assim como entre
os diferentes grupos de animais nos mesmos períodos de avaliação após mensuração da área das
lesões periapicais.

WT
TLR2 KO
p**

7 dias
M (Q1-Q3)
55860,4
(48152,2 – 67592,3)
86810,5
(65411,2 – 113218,9)
0,0101

21 dias
M (Q1-Q3)
71450,4
(67712,3 – 112791,9)
262538
(140223 – 697101)
0,0027

42 dias
M (Q1-Q3)
282531,1
(219768,5 – 301503,6)
687342
(553755 – 727485)
0,0002

M: mediana; Q1: quartil 1; Q3: quartil 3; p*: Teste de Mann-Whitney; p**: Teste de Kruskal-Wallis.

p*
0,0002
<0,0001
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Após a análise dos dados obtidos, evidenciou-se diferença marcante entre os
2 tipos de animais (WT e TLR2 KO) na extensão da área das lesões periapicais, que foi maior
nos animais TLR2 KO.

Figura 6- Representação gráfica da comparação dos resultados obtidos
após a mensuração da área das lesões periapicais nos diferentes
períodos experimentais (7, 21 e 42 dias) do grupo de animais
WT.

Figura 7- Representação gráfica da comparação dos resultados obtidos após
a mensuração da área das lesões periapicais nos diferentes
períodos experimentais (7, 21 e 42 dias) do grupo de animais
TLR2 KO.
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Figura 8 - Representação gráfica da comparação dos dados obtidos após a mensuração da
extensão da área das lesões periapicais nos diferentes grupos (WT e TLR2 KO) nos
períodos experimentais (7, 21 e 42 dias). Asterisco: diferença estatisticamente
significante.

Histoenzimologia para a atividade da fosfatase ácida resistente ao tartarato
(TRAP)
A Figura 9 representa os resultados obtidos após a marcação de osteoclastos
pela técnica da histoenzimologia, em cortes microscópicos representativos dos animais WT e
TLR2 KO. Como pode ser evidenciado nas fotomicrografias, o número de osteoclastos
aumentou no decorrer dos períodos experimentais (7, 21 e 42 dias), em ambos os grupos de
animais (WT e TLR2 KO).
As Figuras 10 e 11 representam os dados individualizados obtidos nos
diferentes períodos experimentais. Com relação ao número de osteoclastos, a análise
estatística mostrou diferença significante na comparação entre os períodos experimentais de
7 e 42 dias e entre os períodos de 21 e 42 dias do grupo de animais WT (p>0,05). Por outro
lado, no grupo de animais TLR2 KO foram encontradas diferenças estatisticamente
significantes entre os períodos de 7 e 21 dias e 7 e 42 dias (p<0,05). A representação
gráfica da comparação dos dados obtidos após a contagem de células osteoclásticas, assim
como a análise estatística desses resultados nos períodos experimentais (7, 21 e 42 dias)
nos diferentes grupos (WT e TLR2 KO) podem ser observados na Figura 12. Quando os
períodos dos grupos foram comparados entre si, independentemente do tipo de animal (WT
e TLR2 KO), diferenças estatísticas foram encontradas entre todos os períodos experimentais
(p<0,05).
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7di
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O Tabela 3 resume os valores das medianas, Q1 e Q3 do número de
osteoclastos presentes na área das lesões periapicais e análise estatística dos resultados nos
períodos experimentais (7, 21 e 42 dias) nos diferentes grupos (WT e TLR2 KO).

Tabela 3 - Comparação entre os diferentes períodos experimentais dos animais WT e TLR2 KO assim como entre
os diferentes grupos de animais nos mesmos períodos de avaliação após contagem do número de
osteoclastos.

WT
TLR2 KO
p**

7 dias
M (Q1-Q3)
5,5
(5,5 – 10)
11,0
(8,5 – 13,5)
0,0469

21 dias
M (Q1-Q3)
8,25
(5,5 – 12)
32,5
(18,5 – 41,5)
0,0002

42 dias
M (Q1-Q3)
19,0
(14,0 – 33,0)
86,0
(53,5 – 100,5)
0,0008

M: mediana; Q1: quartil 1; Q3: quartil 3; p*: Teste de Mann-Whitney; p**: Teste de Kruskal-Wallis.

Figura 10 - Representação gráfica da comparação dos resultados obtidos
após a contagem do número de osteoclastos nos diferentes
períodos experimentais (7, 21 e 42 dias) do grupo de animais
WT.

p*
0,0016
<0,0001
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Figura 11 - Representação gráfica da comparação dos resultados obtidos
após a contagem do número de osteoclastos nos diferentes
períodos experimentais (7, 21 e 42 dias) do grupo de animais
TLR2 KO.

Figura 12 - Representação gráfica da comparação dos dados obtidos após a
mensuração da extensão da área das lesões periapicais nos
diferentes grupos (WT e TLR2 KO) nos períodos experimentais
(7, 21 e 42 dias). Asterisco: diferença estatisticamente
significante.

Após a análise dos dados obtidos, evidenciou-se que o número de
osteoclastos, assim como a extensão da área das lesões periapicais, foram maiores no grupo
de animais TLR2 KO, em todos os períodos experimentais.
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Técnica de Brown & Brenn
Aos 7, 21 e 42 dias, todos os espécimes do grupo de animais WT e TLR2 KO
avaliados foram classificados como escore 4, com relação à presença bacteriana no sistema
de canais radiculares e região periapical. Verificou-se presença de grande quantidade
bactérias na coroa dental e no terço cervical do canal radicular, muitas vezes penetrando nos
canalículos dentinários e na região inter-radicular. A quantidade de bactérias diminuiu
progressivamente em direção à região apical, sendo encontradas poucas bactérias no terço
médio do canal radicular e uma quantidade reduzida de bactérias no terço apical do canal
radicular. Nenhum espécime apresentou bactérias na lesão periapical (Figura 13).
Imunomarcação (Imunoistoquímica)
A avaliação das marcações obtidas com Imunoistoquímica foi realizada de
maneira qualitativa, levando-se em consideração sua presença ou ausência, bem como a
localização. A Figura 14 apresenta fotomicrografias representativas da marcação de RANKL,
RANK e OPG, assim como sua localização nas regiões apical e periapical.
No grupo de animais WT, as marcações para RANKL foram visualizadas em
espécimes dos períodos experimentais de 7 e 21 dias na região do forame apical e no
interior da lesão periapical, principalmente. Em apenas um dos espécimes avaliados desse
grupo de animais, do período experimental de 7 dias, foram encontradas marcações na
região correspondente à extremidade da lesão periapical. No grupo de animais TLR2 KO, as
marcações foram observadas nos três períodos experimentais, exclusivamente na região do
forame apical e no interior da lesão periapical.
Marcações positivas para RANK foram observadas somente nos espécimes do
grupo de animais WT, as quais estavam localizadas preferencialmente na região do forame
periapical e, esporadicamente, no interior da lesão periapical.
As marcações para a OPG foram observadas, principalmente, no interior e nas
extremidades da lesão periapical em ambos os grupos de animais. Entretanto, em alguns
espécimes, foram encontradas marcações também na região do forame apical. Com exceção
do período experimental de 7 dias do grupo de animais TLR2 KO, todos os outros períodos
dos dois grupos de animais apresentaram marcações positivas para a OPG.

