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RESUMO 

 

A periodontite é uma doença inflamatória crônica caracterizada pela destruição em 

vários níveis do osso alveolar, fibras colágenas e do cemento, é considerada 

importante causa de perda dentária em adultos. O infliximabe (Remicade®) é um 

medicamento composto de anticorpo quimérico monoclonal do fator de necrose 

tumoral-alfa (TNF-α), sendo utilizada atualmente no tratamento da artrite reumatóide, 

doença de Crohn, artrite psoriásica, espondilite anquilosante e colite ulcerativa. O 

objetivo do presente estudo foi investigar o efeito osteoprotetor do infliximabe na 

doença periodontal experimental (DPE). A DPE foi induzida passando-se um fio de 

náilon 3.0 em torno do segundo molar superior esquerdo de ratos Wistar machos. 

Os animais foram tratados com infliximabe (1, 5 e 10mg/kg), ou solução salina por 

via endovenosa 30 minutos antes da indução da periodontite e acompanhados até o 

dia do sacrifício no décimo primeiro dia. Alguns animais foram sacrificados no 

terceiro dia para análise de mieloperoxidase (MPO) gengival e índice de MPO 

neutrofílica no sangue periférico. Foram analisados os seguintes parâmetros: 

marcadores de reabsorção óssea, incluindo índice de perda óssea (IPO) por 

morfometria e autofluorescência do colágeno no tecido periodontal a partir de 

microscopia confocal e imunohistoquímica para metaloproteinase-1/-8 (MMP-1/-8) no 

tecido maxilar; marcadores inflamatórios, MPO e citocinas pró-inflamatórias (IL-1β e 

TNF-α) do tecido gengival detectados por western blot e ELISA, leucometria (e 

hemograma completo) e índice de MPO leucocitário no sangue periférico; 

sinalização imunoinflamatória, a partir de imunohistoquímica para RANK, RANK-L e 

osteoprotegerina (OPG) no tecido ósseo maxilar. A periodontite experimental causou 

leucocitose, aumento significativo de IPO, aumento dos níveis de citocinas 

inflamatórias e aumento do infiltrado inflamatório no tecido gengival e alteração da 

disposição do colágeno no aparelho periodontal. Ainda nos grupos desafiados, 

identificamos a presença de várias figuras do resto epitelial de Malassez (REM) na 

proximidade do cemento e osso alveolar. O infliximabe na dose de 5mg/kg foi capaz 

de reduzir a quantidade de granulócitos no sangue periférico, melhorar o IPO e a 

integridade do colágeno no complexo do tecido periodontal e reduzir o infiltrado 

inflamatório em relação ao grupo desafiado recebendo salina. O fármaco 

proporcionou ainda uma redução dos níveis de IL-1β, TNF-α e MPO gengivais 

(apenas no terceiro dia para MPO) em comparação ao grupo salina. Além disso, o 



 

 

tratamento com infliximabe diminuiu a imunomarcação para MMP-1/-8, RANK e 

RANK-L quando comparado ao grupo salina. Interessantemente, uma forte 

imunomarcação para RANK-L foi identificada no REM no processo de periodontite 

experimental, achado esse que foi reduzido pelo tratamento com inflimixabe. Estes 

resultados confirmam a participação da via OPG-RANK-RANK-L na osteólise 

inflamatória e o envolvimento do REM na fisiopatologia da periodontite experimental 

e ainda sugerem que uma resposta inflamatória local e sistêmica precede a ativação 

dessa via e o processo de reabsorção óssea. Concluímos que o infliximabe na dose 

de 5,0 mg/Kg possui efeito antinflamatório e osteoprotetor na doença periodontal 

experimental em ratos Wistar. 

Palavras-chave: Periodontite. Infliximabe. TNF-α. Inflamação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Periodontitis is a chronic inflammatory disease characterized by different levels of 

collagen, cementum, and alveolar bone destruction. Peridontitis is considered an 

important cause of tooth loss in adults. Infliximab (Remicade®) is a quimeric 

monoclonal antibody against the tumoral necrosis factor-alpha (TNF-α) and is 

currently prescribed in the treatment of the rheumatoid arthritis, Crohn’s disease, 

psoriasis arthritis, ankylosing spondylitis, and ulcerative colitis. The aim of the current 

study was to investigate the bone protective effect of infliximab on the experimental 

periodontal disease (EPD). EPD was induced by passing a 3.0 nylon thread around 

the upper left second molar in Wistar male rats. Animals were either treated with 

infliximab (1, 5 e 10mg/kg) or saline solution by endovenous route 30 minutes before 

the periodontitis induction and were followed until they were sacrificed in the tenth 

first day. A subset of rats was euthanized in the third day for gingival 

myeloperoxidase (MPO) and for the neutrophilic MPO index from peripheral blood 

analyses. We analyzed the following parameters: bone reabsorption markers, 

including the bone loss index (BLI) by morphometry and periodontal collagen 

autofluorescence using confocal microscopy, and immunohistochemistry for 

metalloproteinase-1/-8 (MMP-1/-8) in the maxillary tissue; inflammatory markers, 

gingival MPO and pro-inflammatory cytokines (IL-1β e TNF-α) detected by western 

blot and ELISA, leukometry (and complete blood count) and the MPO leukocyte 

index in the peripheral blood; immune-inflammatory signaling, including 

immunohistochemistry for RANK, RANK-L and osteoprotegerin (OPG) in the 

maxillary bone tissue. Experimental periodontitis caused leukocytosis, significant 

increases in BLI and in pro-inflammatory cytokines with inflammatory cell infiltrate in 

the gingival tissue and periodontal collagen disarrangement. In the challenged group 

we also identify various figures of the epithelial cell rests of Malassez (ERM) in the 

proximity of the cementum and alveolar bone. Infliximab in the dose of 5mg/kg was 

able to reduce granulocyte numbers in the peripheral blood, improve the BLI and the 

periodontal tissue collagen integrity and to reduce the inflammatory infiltrate in 

comparison with the challenged group receiving saline. The compound could lead to 

reductions in the gingival levels of IL-1β, TNF-α, and MPO (the latter only in the third 

day) as opposed to the saline control. Furthermore, infliximab treatment reduced the 

MMP-1/-8, RANK, and RANK-L immunolabeling. Interestingly, a strong RANK-L 



 

 

immunolabeling was found in the ERM during the experimental periodontitis, finding 

that was diminished by infliximab treatment. Altogether our findings confirm the 

involvement of the OPG-RANK-RANK-L signaling during the inflammatory osteolytis 

and the ERM involvement in the experimental periodontitis pathophysiology. In 

addition, these findings suggest that a local and systemic inflammatory response 

precedes the activation of that signaling pathway and the bone reabsorption. We 

conclude that infliximab in the dose of 5.0 mg/Kg had anti-inflammatory and bone 

protective effect in our experimental periodontal disease in Wistar rats. 

 

Keywords: Periodontitis.Infliximab. TNF-α. Inflammation. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  Periodonto e Doença Periodontal: 

O periodonto é o complexo tecidual responsável pelo suporte dentário na sua 

função, no entanto, é dependente de estímulos para a manutenção harmônica de 

suas estruturas. Compreendido entre tecidos de revestimento e suporte, divide-se 

em duas partes: periodonto de proteção (gengiva) e de inserção (ligamento 

periodontal, cemento radicular e osso alveolar). As estruturas que compreendem o 

tecido periodontal se relacionam sob um equilíbrio fisiológico que mantém sua 

organização e função normais (CARRANZA; NEWMAN, 2004). 

A gengiva é o tecido que recobre o osso alveolar e a região cervical do dente. 

Pode ser dividido em gengiva marginal ou livre, que possui coloração rosada, 

consistência firme e gengiva inserida, com textura firme, aspecto “casca de laranja” e  

estende-se à junção mucogengival. De uma maneira geral, a gengiva é formada por 

densas redes de fibras colágenas que promovem a firmeza do tecido e sua inserção 

ao cemento e osso alveolar (LINDHE; LANG; KARRING, 2010). 

O ligamento periodontal é formado por tecido conjuntivo denso vascularizado 

com substância fundamental amorfa e ilhas epiteliais. Suas fibras colágenas unem o 

cemento ao osso alveolar resultando em uma firme ancoragem dentária, são 

predominantemente do tipo I (80%), apresentam também colágeno do tipo III e fibras 

elásticas que estão incorporadas nas paredes dos vasos sanguíneos (LINDHE; 

LANG; KARRING, 2010). Originado de células do folículo dentário que sofreram 

diferenciação em fibroblastos, os quais foram responsáveis pela síntese de fibras e 

substância fundamental amorfa, o ligamento possui quatro funções: sustentação, 

sensorial, nutritiva e homeostática (BHASKAR, 1989) 

O cemento é um tecido avascular, sem inervação, mineralizado que reveste a 

raiz dentária e que não sofre remodelação fisiológica, mas sofre deposição contínua 

ao longo da vida. Tem por função principal ancorar as fibras do ligamento 

periodontal. É constituído de matriz orgânica (50%) como proteoglicanas, colágeno e 

glicoproteínas, e de matriz mineral composta por cálcio e fósforo na forma de cristais 

de hidroxiapatita (LINDHE; LANG; KARRING, 2010). A formação do cemento no 
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dente em desenvolvimento é precedida por uma deposição dentinária na face 

interna de uma bainha epitelial, chamada de bainha epitelial radicular de Hertwig, 

que sofrerá contínuas degenerações. As células remanescentes dessa bainha 

constituem restos epiteliais de Malassez (REM)   (BHASKAR, 1989; RINCON; 

YOUNG; BARTOLD, 2006) (Fig. 1).  

 Por muito tempo acreditou-se que os REM eram células latentes ou 

quiescentes, estruturas sem função e frequentemente associada à gênese de cistos 

e tumores maxilares, no entanto, esse componente periodontal epitelial é ativo, 

produz mediadores e tem importantes funções na manutenção da normalidade 

periodontal e radicular, inclusive durante a movimentação ortodôntica 

(CONSOLARO; CONSOLARO, 2010). Os restos epiteliais de Malassez liberam 

EGF, prostaglandinas, peptídeos e ainda osteoprotegerina (OPG), e ao contrário do 

que se afirmava, não são quiescentes (MIZUNO et al., 2005).  
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Figura 1. Fotomicrografia do tecido periodontal corado em HE demonstrando a ocorrência 
de restos epiteliais de Malassez (RM) nas proximidades do ligamento periodontal (PL) e do 
cemento celular (CE). Aumento 400x. 

 

Fonte: Cerri, Gonçalves e Sasso-Cerri, 2009. 
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O osso alveolar ou processo alveolar é a porção maxilar ou mandibular que 

suporta os alvéolos dentários que são formados durante a erupção dentária. É um 

tecido mineralizado, inervado, vascularizado e sofre contínua remodelação 

fisiológica dependente de estímulos funcionais ao longo da vida (LINDHE; LANG; 

KARRING, 2010). A estrutura óssea está adaptada para suportar as demandas 

mecânicas sofrendo alterações morfológicas funcionais que no processo alveolar 

estão relacionadas ao crescimento esquelético, erupção dentária, movimentações, 

desgaste e perdas dentárias. Tais processos são viabilizados por uma coordenação 

das atividades formadoras (ocasionada por osteoblastos) e destrutiva (causada por 

osteoclastos) (BHASKAR, 1989). 

As doenças periodontais estão entre as patologias mais comuns que 

acometem os seres humanos e, apesar da melhora na prática da higiene oral, a 

periodontite ainda é considerada hoje a maior causa de perdas dentárias na 

população adulta em todo o mundo (COHEN; MEALEY, 2002; WILLIAMS, 1990). Se 

não for devidamente tratada, a lesão periodontal inflamatória causa danos no 

periodonto de inserção ao ponto de o dente afetado ser perdido (BARTOLD; 

CANTLEY; HAYNES, 2010). Em pesquisa coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz 

foi revelado que 26 milhões de brasileiros já perderam todos os dentes, devido 

principalmente à cárie e às doenças destrutivas do periodonto (BRASIL, 2008).  

 

Além da perda dentária, recentes pesquisas apontam para uma relação 

positiva entre a doença periodontal e outras desordens inflamatórias crônicas 

incluindo diabetes tipo II, doenças cardiovasculares, prostatite e artrite reumatóide 

(BARTOLD; CANTLEY; HAYNES, 2010; DE SMIT et al., 2011; JEPSEN; 

KEBSCHULL; DESCHNER, 2011; JOSHI et al., 2010). A periodontite crônica mais 

grave pode expor sistemicamente o hospedeiro às bactérias a partir da translocação 

de bactérias orais para o sangue, resultando na produção de mediadores 

inflamatórios capazes de iniciar e sustentar mecanismos responsáveis pelo 

surgimento da arteriosclerose e doenças cardíacas coronarianas, especialmente em 

indivíduos mais susceptíveis (KARNOUTSOS et al., 2008).  
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Dados do levantamento em saúde bucal, realizado recentemente no Brasil 

pelo Ministério da Saúde, revelam que em aproximadamente 8% dos sítios bucais 

analisados na pesquisa, pacientes de 35 - 44 anos apresentavam bolsas 

periodontais com profundidade superior a 4mm. Apenas 27% dos indivíduos 

examinados não necessitavam de nenhum tipo de tratamento periodontal (BRASIL, 

2004).  

 

As doenças periodontais inflamatórias, apesar de terem etiologia multifatorial, 

envolvem a presença de fatores retentivos de placa que iniciam a reação 

inflamatória local (BEZERRA et al., 2000). Ocorrem principalmente na forma de 

gengivite e periodontite, que são respostas inflamatórias crônicas, induzidas por 

bactérias da placa dental, em sua maioria, anaeróbicas gram-negativas que, por sua 

vez, agridem o tecido periodontal de proteção e sustentação através de uma 

colonização subgengival (LIU et al., 1996).  

A gengivite é caracterizada por uma inflamação gengival local sem 

características de perda de inserção periodontal, com aumento da permeabilidade 

vascular, fluxo sanguíneo e migração intensa de leucócitos e macrófagos para o 

tecido conjuntivo periodontal. É ocasionada pelo biofilme bacteriano acumulado 

adjacente à gengiva marginal (KINNEY; RAMSEIER; GIANNOBILE, 2007). 

A periodontite é caracterizada pela inflamação tecidual e perda óssea alveolar 

iniciada pela resposta inflamatória tecidual à placa bacteriana. Estudos anteriores 

realizados por Löe em 1966 e outros posteriores demonstraram a relação direta 

entre a placa bacteriana e a doença periodontal. Estudos feitos por Lindhe (1975) 

corroboraram para o estabelecimento da relação direta entre placa bacteriana, 

inflamação e perda óssea alveolar (GRAVES; OATES; GARLET, 2011) (Fig. 2). 
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Figura 2. Visualização esquemática do processo patogênico na doença periodontal. 

 

Eventos iniciais são causados por lipopolissacarídeos (LPS) da placa gram-negativa do biofilme da 
superfície dental. Como primeira linha de defesa, Polilmorfonucleares (PMNs) são recrutados ao local 
agredido através do aumento da permeabilidade vascular e da quimiotaxia de citocinas pró-
inflamatórias. Monócitos e macrófagos ativados respondem à endotoxina liberando TNF e IL-1 que 
estimula diretamente a produção de MMP (enzimas fibrolíticas produzida por fibroblastos e PMNs). 
TNF, IL-1 e ligante do ativador do receptor de NF-κB (RANK-L) estão elevados nestes locais e 
estimulam a osteoclastogênese. 

Fonte: Kinney, Ramseier e Giannobile, 2007.  
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 A microbiota bucal é formada por colônias de espécies aeróbias e anaeróbias 

que crescem na superfície dental na forma de um biofilme complexo de colônias 

interdependentes. Uma higiene oral precária resulta em um aumento do número de 

microorganismos no biofilme o que acarretará em alterações dos fatores ecológicos 

locais permitindo assim, o surgimento de novas espécies (KINNEY; RAMSEIER; 

GIANNOBILE, 2007). Desta forma, a flora que era composta predominantemente por 

bactérias gram-positivas e sacarolíticas é gradativamente substituída por gram-

negativas proteolíticas (LOPEZ-PIRIZ; AGUILAR; GIMENEZ, 2007). 

 

 Da mesma forma que espécies gram-negativas encontram-se aumentadas na 

placa subgengival assim ocorre na doença periodontal intensa, evidenciando que 

alterações neste microambiente contribuem para o dano tecidual. As espécies 

bacterianas Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Tannerella forsythia, 

Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum, Prevotella spp., Peptostreptococcus 

micros, Streptococcus intermedius e Fusobacterium nucleatum, estão em número 

elevado em pacientes com periodontite e a presença destas bactérias está 

relacionada positivamente com o aumento da perda de inserção e da profundidade 

da bolsa periodontal (KESAVALU et al., 2007). 

 

 Semelhantemente um estudo feito com periodontite induzida por ligadura 

durante 42 dias, em ratos, demonstrou a presença de um perfil bacteriano 

periodontopatogênico similar ao humano no grupo submetido à cirurgia de indução 

da doença periodontal, com intensa proliferação de Streptococus- símile, 

Porphyromonas gingivalis-símile e Aggregatibacter actinomycetemcomitans-símile 

além de Fusobacterium nucleatum, que parece estar relacionada com a indução da 

atividade osteoclástica do hospedeiro (DUARTE et al., 2010). 
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A periodontite envolve em sua patogênese, além da presença de placa 

bacteriana, a predisposição do hospedeiro, que conduzirá ao quadro inflamatório, 

edema gengival, infiltração leucocitária e liberação de mediadores inflamatórios, 

resultando na formação de bolsas periodontais, destacamento de tecido conjuntivo e 

reabsorção óssea alveolar (DE LIMA et al., 2000). Lipopolissacarídeos (LPS) de 

Porphyromonas gingivalis e Actinobacillus actinomycetemcomitans são 

considerados como os principais agentes etiológicos iniciadores da doença 

periodontal. A indução via LPS causa o início de uma resposta local nos tecidos 

periodontais do hospedeiro que envolve o recrutamento de células inflamatórias, 

produção de prostanóides, citocinas, enzimas líticas e ativação osteoclástica 

(KIRKWOOD et al., 2007).  

A habilidade do sistema imune do hospedeiro em ser sensibilizado, 

reconhecer e responder aos patógenos periodontais é determinante na fisiopatologia 

da periodontite. Esta habilidade é amplamente mediada pelo sistema imune inato 

através da expressão de receptores Toll-like (TLR) nas células apresentadoras de 

antígeno, incluindo macrófagos e células dendríticas. Apesar de as bactérias Gram-

negativas serem reconhecidas via TLR4, ainda existe alguma controvérsia no que 

diz respeito à P. gingivalis uma vez que estudos demonstraram a ativação de sinal 

via TLR2, TLR4, ou ambos (ZHANG et al., 2011). 

Receptor Toll-like 4 (TLR4) é um receptor padrão de reconhecimento para 

vários tipos celulares, incluindo macrófagos, hepatócitos e células B. TLR4 

reconhece certos lipopolissacarídeos bacterianos (LPS), incluindo alguns 

periodontopatogênicos. A ativação de TLR4 por LPS resulta em um aumento da 

transcrição de citocinas pró-inflamatórias como TNF-α, IL-6 e IL-1β (WATANABE et 

al., 2011). 

A lesão osteolítica na periodontite é iniciada em resposta à placa bacteriana 

do sulco gengival e da superfície dental. A patogênese pode ser dividida em quatro 

estágios: (1) acúmulo de bactéria do biofilme e presença no sulco gengival 

(colonização); (2) penetração bacteriana no epitélio e tecido conjuntivo adjacente à 

superfície dental (invasão); (3) estímulo de resposta do hospedeiro que envolve 

ativação da resposta imune adquirida e inata (inflamação); e (4) destruição de 



27 
 

tecidos conjuntivos de adesão e tecido ósseo (lesão óssea irreversível) (GRAVES; 

LI; COCHRAN, 2011). 

Tem sido sugerido que a manipulação da resposta do hospedeiro pode 

atenuar a perda óssea periodontal, o que justifica que a resposta do hospedeiro atua 

com papel primordial na perda óssea induzida por bactéria (GRAVES, 2008). 

A modulação da inflamação tem sido largamente utilizada na clínica, mas, 

ultimamente, os avanços na compreensão do metabolismo ósseo têm mostrado 

grandes oportunidades na terapêutica da periodontite uma vez que este 

conhecimento tem proporcionado o desenvolvimento de fármacos que visam inibição 

da perda óssea (BARTOLD; CANTLEY; HAYNES, 2010). 

Apesar das diferentes causas das osteólises em geral, existem fatores 

comuns a todas como: a produção excessiva de citocinas pró-inflamatórias e 

destruição óssea excessiva ocasionada pelos osteoclastos próximos aos sítios 

inflamados. A osteólise inflamatória é o produto do recrutamento e ativação 

osteoclástica aumentado por citocinas pro-inflamatórias como TNF- α, IL-1 e IL-6 

(WEI; SIEGAL, 2008). 

Em estudos realizados no Laboratório da Inflamação e do Câncer (LAFICA) 

da Universidade Federal do Ceará foi possível observar a influência do TNF-α na 

periodontite em ratos através da utilização de inibidores da síntese desta citocina 

(clorpromazina, pentoxifilina e talidomida), os quais reduziram de forma importante 

os índices de perda óssea alveolar e de recrutamento leucocitário durante o curso 

da indução da doença (LIMA et al., 2004). 

Os osteoclastos são células móveis gigantes, multinucleadas e extensamente 

ramificadas. São derivadas de precursoras mononucleadas provenientes da medula 

óssea e que, quando ativadas, secretam ácido (H+), colagenase e outras hidrolases, 

digerindo desta forma a matriz orgânica e dissolvendo cristais de sais de cálcio 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2011). São os responsáveis pela reabsorção óssea, um 

processo que é regulado por vários fatores e é delicadamente equilibrado com a 

formação óssea subjacente ao metabolismo ósseo basal (KIM et al., 2009). Na 

osteólise inflamatória estas células são formadas sob influência de citocinas 
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osteoclastogênicas: ligante de NF-κB (RANK-L) e fator estimulador de colônia de 

macrófagos (M-CSF) (WEI; SIEGAL, 2008).  

Para adquirir o fenótipo osteolítico, o osteoclasto sofre, ao entrar em contato 

com a superfície óssea, uma polarização através de um rearranjo de seu 

citoesqueleto, e, através da influência de Rho, uma quinase pertencente da família 

das GTPases. A actina fibrilar sofre um enovelamento circular que forma uma 

estrutura de ancoragem no osso conhecida como “anel de actina” ou “zona de 

selamento”, que isola o microambiente reabsortivo do restante do espaço 

extracelular. Neste ambiente as vesículas acidificadas do citosol se fundem com a 

membrana plasmática justaposta à superfície óssea (TEITELBAUM, 2006). 

Sob a influência de citocinas inflamatórias, os osteoblastos liberam 

prostaglandina E2 (PGE2), a qual também pode aumentar a atividade osteoclástica 

por ação parácrina (ASSUMA et al., 1998). 

A identificação do sistema RANK-L/RANK/Osteoprotegerina (OPG) como o 

principal mediador da osteoclastogênese representa um dos maiores avanços no 

estudo da biologia do tecido ósseo (KHOSLA, 2001). Os estudos deste sistema de 

transdução de sinais têm liderado os avanços para uma maior compreensão sobre 

como a remodelação óssea é regulada. Antes da sua descoberta em meados dos 

anos 90, acreditava-se que a osteoclastogênese era regulada apenas por fatores 

expressos por osteoblastos do estroma, mas não se sabia que membros da 

superfamília de ligantes e receptores dos fatores de necrose tumoral estariam 

envolvidos ou que estes fatores tivessem várias funções além do remodelamento 

ósseo.  

 

Em experimentos realizados em animais transgênicos, foi demonstrado que a 

deleção dos genes para RANK ou RANK-L, ou superexpressão de OPG (receptor 

inibitório solúvel para RANK-L), causa falha na formação de osteoclastos levando, 

em última instância à osteopetrose (FULLER et al., 2002). 

 

A sinalização RANK/RANK-L regula a fusão em células multinucleadas, 

ativação e sobrevivência de osteoclastos a partir dos seus precursores na 

remodelação fisiológica e em várias condições patológicas (BOYCE; XING, 2007). 
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Osteoclastos são derivados de células mononucleares precursoras (CPOs) do 

sistema hematopoiético que também originam os macrófagos. Para que ocorra a 

diferenciação é necessária a expressão de RANK-L pelos osteoblastos estromais e 

RANK por CPOs (BOYCE; XING, 2008). 

 

O ligante do ativador de receptor NFκB (RANK-L) é uma proteína 

homodimérica transmembrana expressa na superfície de osteoblastos do estroma. 

Osteoprotegerina (OPG) é um receptor solúvel que pode se ligar ao RANK-L e inibir 

a interação entre RANK-L e seu receptor, o ativador de receptor NFκB (RANK) que 

está presente em osteoclastos, e a atividade e expressão destes mediadores da 

remodelação óssea pode ser regulado por vários fatores, como TNF-α e IL-1β 

(CROTTI et al., 2004). 

 

RANK-L reconhece seu receptor em macrófagos da matriz óssea, ativando-os 

a assumir o fenótipo osteoclástico. O fator estimulador de colônia de macrófafos (M-

CSF) foi uma das últimas moléculas indentificadas no fenômeno da formação e 

ativação osteoclástica. M-CSF é produzido predominantemente por osteoblastos ou 

células da matriz óssea e se liga ao receptor no pré-osteoclasto (cFMS), membro da 

superfamília de receptores tirosina-quinase. A ligação com o receptor resulta em 

ativação de fatores de transcrição, incluindo c-fos, o que inicia a osteoclastogênese. 

Sugere-se que o papel principal de M-CFS é promover a proliferação e 

sobrevivência tanto de pré-osteoclastos (monócito-macrófago) como osteoclastos 

maduros (BARTOLD; CANTLEY; HAYNES, 2010). Outra função desempenhada por 

esta citocina é aumentar a expressão de RANK no precursor osteoclástico. Com 

isso, a regulação de expressão de RANK-L é a chave da patogênese de condições 

osteolíticas (WEI; SIEGAL, 2008) (Fig. 3). 
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Figura 3. Representação esquemática ilustrando a ligação de Fator estimulador de 
colônia de macrófagos e RANK- ligante (produzidos por osteoblastos) aos 
receptores correspondentes nos precursores osteoclásticos, possibilitando desta 
forma, a diferenciação e ativação dos osteoclastos. 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Wei e Siegal, 2008. 
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O fator associado ao receptor TNF (TRAF) tem importante papel como 

proteína acessória no evento inicial da transdução do sinal induzido por RANK. 

TRAFs 1, 2, 3, 5 e 6 ligam-se através do domínio TRAF conservado ao RANK 

(GALIBERT et al., 1998). Entre as proteínas TRAF, TRAF6 é critica para a 

sinalização osteoclástica. As proteínas TRAF podem agir transmitindo o sinal do 

RANK aos alvos da cascata de sinalização, que incluem NF-κB (fator nuclear-kappa 

B) e JNK (quinase c-Jun N-terminal). NF-κB é retido no citoplasma como complexo 

inibitório proteína I-kappaB (inhibitor of kappa light chain gene enhancer in b-cells) 

em células não estimuladas.  

 

Os estímulos que ativam NF-κB induzem a ativação de IKKs (I-kappaB 

quinases), resultando na fosforilação e subsequente degradação de I-KappaB. O 

NF-κB liberado entra no núcleo onde se liga aos sítios alvos do DNA. Os eventos 

que ocorrem após a estimulação por RANK em osteoclastos diferenciados ou 

precursores osteoclásticos incluem a fosforilação e degradação de I-kappaB-Alfa e a 

translocação nuclear e ligação das proteínas p50, p52 e p65 ao DNA. Outras 

proteínas que interagem com TRAF e regulam a função de TRAFs em osteoclastos 

são TAK1 (quinase ativada TGF-β) e NIK (indutor de quinase- NF-kappaB). XIAP 

(Inibidor de Apoptose Xenopo) e cIAP são alvos na cascata da NF-kappaB de 

sobrevivência de osteoclasto. Os membros das três famílias MAPK (mitogen 

activated protein kinase) ERK (extracellular signal regulated kinase), JNK e p38 são 

ativadas por RANK em osteoclastos ou células precursoras de osteoclastos (OCPs) 

(JIMI et al., 1999).  

 

A atividade TAK1/TAB2 que induz a ativação de JNK e p38 também faz parte 

da cascata de sinalização TRAF6-RANK. Os alvos de ERKs e JNKs incluem o fator 

de transcrição de ativação da proteína-1, um composto dímero das proteínas c-Fos 

e fator nuclear de células T ativadas (NFAT) (MANSKY et al., 2002). 

 

Src, proto-oncogene para tirosina quinase, atua como mediador de RANK 

para o sinal via PI3K (fosfato de inositol-3 kinase)/Akt1 em osteoclastos. Entre as 

várias moléculas da cascata Src, PYK2 (proteína tirosina kinase-2) e c-Cbl estão 

envolvidas na função de sinalização de adesão osteocástica e reabsorção óssea.  



32 
 

Além disso, a associação da gelsolina com PI3K é fundamental para a 

formação do filamento de actina do osteoclasto ativo. A função de Src e PI3K, no 

ponto em que RANK e sinais de adesão converge, transmitem sinais para a 

organização da actina do citoesqueleto que facilita a atividade reabsortiva de 

osteoclastos (CHELLAIAH et al., 1998) (Fig. 4). 
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Figura 4. Representação esquemática da seqüência de ativação osteoclástica 
através das cascatas enzimáticas que convergem na expressão de genes 
osteoclásticos, da inibição de apoptose possibilitando a sobrevivência celular e da 
seqüência de ativação de fatores celulares que rearranjam a estrutura celular 
possibilitando o seu fenótipo reabsortivo a partir da ligação de RANK-L com seu 
receptor. 

 

Fonte: Adaptado de ProteinLounge.com, 2009. 
 

 

O regulador negativo natural de RANK-L é a molécula OPG, proteína 

homóloga ao RANK, que age como receptor solúvel se ligando ao RANK-L e 

também é expressa pelos osteoblastos. Os níveis relativos de RANK-L e OPG são 

determinantes para a formação de osteoclastos in vivo (BOYCE; XING, 2008). A 
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OPG é produzida por células do ligamento periodontal, fibroblastos gengivais e 

células epiteliais. Sua expressão é modulada por citocinas inflamatórias. No 

metabolismo basal o equilíbrio entre reabsorção e neoformação óssea é definido 

pela razão RANK-L/OPG (BARTOLD; CANTLEY; HAYNES, 2010). Em estudo com 

ratos, a doença periodontal induzida foi tratada com administração de OPG humana, 

onde foi obtida diminuição significativa da perda óssea alveolar, corroborando desta 

forma, com o estabelecimento do papel protetor da OPG (JIN et al., 2007). 

 

O processo de infiltração tissular inflamatória dos PMNs é possibilitado via 

quimiocinas, moléculas de adesão e citocinas, dentre as quais se pode destacar IL-

1β, IL-6, IL-8 e fator de necrose tumoral (TNF). Mesmo tendo como alvo a defesa do 

organismo, sob a influência destas citocinas pró-inflamatórias ligadas a receptores 

específicos, os neutrófilos ativados têm seu recrutamento aumentado, causando 

desta forma, amplificação e prolongamento da resposta inflamatória e destruição 

tecidual (LIU et al., 2001). 

 

Citocinas são proteínas solúveis que transmitem sinais intercelulares através 

de mecanismos autócrinos ou parácrinos e atuam objetivando a eliminação de 

parasitas e na reparação do tecido (KENDALL; MARSHALL; BARTOLD, 2001). A 

produção de citocinas pro-inflamatórias exerce papel fundamental na patogênese da 

osteólise inflamatória. TNF-α é provavelmente a citocina dominante nestas 

condições e é primariamente produzido por células T ativadas, macrófagos e 

sinoviócitos (AZUMA et al., 2000; FULLER et al., 2002; GRAVALLESE, 2002). 

 

O fator de necrose tumoral (TNF) é uma citocina pró-inflamatória 

multifuncional com efeito sobre o metabolismo lipídico, coagulação e função 

endotelial, entre outras. Ao nível celular, modula várias respostas, incluindo 

inflamação, imunorregulação, proliferação, apoptose e atividade antiviral (LAM et al., 

2000). TNF tem sido considerado como agente anti-câncer desde sua descoberta há 

cerca de 20 anos. Membros da superfamília de receptores de TNF (TNFR) podem 

enviar sinais de morte ou sobrevivência celular. Os membros da família TNF 

desenvolvem papéis importantes em vários processos fisiológicos e patológicos, 

incluindo proliferação celular e diferenciação (KAWASAKI et al., 2002).  
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TNF tem sido denominado citocina sentinela devido ao seu poder de iniciar a 

resposta de defesa frente à agressão local. Em baixas concentrações teciduais, TNF 

é reconhecido pelos seus efeitos benéficos, como o aumento dos mecanismos de 

defesa frente às infecções, mas em altas concentrações, o TNF pode estimular o 

excesso de inflamação e ao dano no órgão atingido (TRACEY et al., 2008). 

 

O fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) é uma proteína trimérica, secretada 

por monócitos-macrófagos e desempenha um papel fundamental na doença 

periodontal como mediador da destruição tecidual (LINS et al., 2007; 

ROSSOMANDO; WHITE, 1993; EBERSOLE; CAPPELLI, 2000; SANDROS et al., 

2000).  O TNF-α exerce importante papel na ativação dos osteoclastos, estimulando 

a reabsorção óssea. Ele estimula a produção local de prostaglandina, induz a 

secreção de metaloproteinases, as quais realizam a dissolução da matriz orgânica 

secretada pelo osteoblasto, resultando em perda óssea local. (LINS et al., 2007; 

ROSSOMANDO; WHITE, 1993; SANDROS et al., 2000). Além disso, o TNF-α 

também auxilia os leucócitos em sua capacidade de adesão às células endoteliais, 

aumentando sua capacidade de fagocitose e sua quimiotaxia (LINS et al., 2007).  

 

Pesquisas realizadas no Laboratório da Inflamação e Câncer da Universidade 

Federal do Ceará- LAFICA demonstraram a importância do TNF-α na doença 

periodontal experimental em ratos, através de estudos com inibidores da síntese de 

TNF-α (clorpromazina, pentoxifilina e talidomida), mostrando que estes reduziram de 

forma significativa o índice de perda óssea, as alterações histológicas e a 

leucocitose 11 dias após a indução da doença (DE LIMA et al., 2000; LIMA et al., 

2004). Experimentos in vitro mostraram que esta citocina também é capaz de 

modular a função dos leucócitos polimorfonucleares (MEYLE, 1993).  

 

Inicialmente, TNF é liberado pelas células produtoras como citocina solúvel, 

TNFs (17-kDa), após a clivagem enzimática do precursor homotrímero (26-kDa) 

transmembrana (TNFtm) da superfície celular pela enzima conversora de TNF-α 

(TACE). Ambos TNFs e TNFtm são biologicamente ativos e suas atividades são 

determinadas pela natureza do estímulo, tipo de célula envolvida, quantidade de 

TACE e de inibidores naturais de TACE (como inibidor tecidual de metaloproteinase-

3). Tanto TNFs quanto TNFtm podem agir na ativação de NF-κB ou na apoptose 
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(isto depende do estado metabólico de célula) interagindo com os dois receptores 

distintos de TNF-receptor 1 (TNFR1) e receptor 2 (TNFR2), que diferem no perfil 

celular, afinidade pelo ligante, estrutura citoplasmática e mecanismo de transdução 

de sinal. TNFR1 é expresso constitutivamente em todas as células exceto eritrócitos, 

onde ocorre preferencialmente expressão e indução via TNFR2. A citocina solúvel 

TNFs pode se ligar aos dois tipos de receptores, mas apresenta uma afinidade muito 

mais alta pelo tipo 1 (TRACEY et al., 2008).  

 

TNF-α atua nas células estromais e osteoblastos aumentando a expressão de 

RANK-L e também estimula diretamente o recrutamento de osteoclastos (WEI; 

SIEGAL, 2008). Teitelbaum (2006) afirma que o TNF-α pode ligar-se a dois 

receptores distintos expressos por precursores osteoclásticos. Contudo, as 

propriedades osteoclastogênicas do TNF-α são mediadas via receptor p55 (p55r) ou 

TNFR1. De uma forma similar, LPS estimula osteoclastogênese via ativação de 

receptores tipo Toll (TLR), mas também via p55r de uma forma sinérgica 

(TEITELBAUM, 2006). 

 

A IL-1 é originada das células monócito-macrófago ativadas e exerce seu 

efeito formando complexo com o receptor tipo 1 (IL1-R1) e a proteína acessória do 

receptor para IL-1 (IL-1RAcP) que induz a transdução de sinal intra-celular 

(MOLLER e VILLIGER, 2006). A IL-1 estimula a produção de RANK-L por células 

estromais da matriz e promove diretamente a diferenciação osteoclástica 

independente de TNF, exerce assim, papel importante na fisiopatologia da perda 

óssea inflamatória (WEI; SIEGAL, 2008). 

 

Em um modelo com primatas, inibidores farmacológicos de ambas as 

citocinas (IL-1 e TNF-α) reduziram a perda óssea e a de inserção, quando 

comparados a animais que receberam apenas solução salina (ASSUMA et al., 

1998). Contudo, em estudos in vitro, foi constatado que a IL-1 individualmente não 

pode induzir osteoclastogênese diretamente, mas possui função sinérgica com 

RANK-L (KIM et al., 2009). Em um estudo em ratos geneticamente modificados para 

apresentarem deficiência de receptores TNF foi constatada uma redução 

significativa da perda óssea alveolar frente ao desafio da periodontite experimental 

(GARLET et al., 2007).  
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1.2 Considerações sobre Infliximabe 

 

Infliximabe (Remicade®) é um anticorpo quimérico monoclonal contra TNF-α 

com uma constante de IgG1 humana (PERDRIGER, 2009). O agente estudado é 

derivado do fragmento do anticorpo anti-TNF de imunoglobulina-1 produzido por 

linfócitos B em humanos e possui também uma porção derivada de rato. A molécula 

é composta por duas cadeias leves e duas cadeias pesadas de polipeptídeos unidas 

entre si por ligações covalentes (TRACEY et al., 2008). 

 

Elliott et al. (1994) (Kennedy Institute of Rheumatology) relataram os 

resultados obtidos através do uso experimental de anticorpo quimérico monoclonal 

de TNF-α (denominado inicialmente cA2) em um estudo duplo-cego em 73 pacientes 

portadores de artrite reumatóide que demonstraram significativa melhora das suas 

condições fisiológicas.  

 

Os alvos terapêuticos de citocinas pró-inflamatórias podem ser classificados 

em duas categorias: anticorpos que se ligam especificamente à citocina ou seu 

receptor; e receptores solúveis que capturam a citocina antes de sua ligação com o 

receptor de membrana. Meta-análises têm sido realizadas para avaliar tratamentos 

anti-IL-1 e anti-TNF e seus resultados sugerem que antagonistas TNF oferecem 

melhores resultados, quando comparados com antagonistas IL-1 na abordagem 

terapêutica da artrite reumatóide (WEI; SIEGAL, 2008). A produção de IL-1 e outras 

citocinas pró-inflamatórias, como IL-6 e IL-8, foi reduzida através de anti-TNF-α in 

vitro (ROMAS; GILLESPIE; MARTIN, 2002).  

 

Devido ao importante papel patológico desempenhado pelo TNF-α, ele tem se 

tornado em alvo terapêutico no tratamento da osteólise inflamatória. O bloqueio do 

TNF tem-se demonstrado eficiente na redução de inflamações articulares, de 

progressão radiográfica de lesões de juntas e melhora da função fisiológica no 

tratamento da artrite reumatóide, doença de Crohn, psoríase e espondilite 

anquilosante (EBERT, 2009). 
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Em estudos realizados in vitro e em camundongos demonstrou-se que a 

estimulação de protooncogenes necessários à sobrevivência de osteoclastos 

ativados via LPS é dependente da expressão aumentada de TNF-α no sítio infectado 

(ABU-AMER et al., 1997). 

 

Infliximabe age através da ligação com TNFRs, produzindo uma sinalização 

reversa através do ligante ancorado na membrana, que pode induzir a supressão da 

citocina, e até apoptose da célula produtora ou pelo bloqueio das interações entre 

tmTNF com TNFRs (EISSNER et al., 2000). 

 

 O uso do infliximabe tem sido indicado para o tratamento da artrite 

reumatóide (AR), doença de Crohn, artrite psoriásica, espondilite anquilosante, 

doença de Crohn moderada a grave ou formas clínicas fistulizantes e colite 

ulcerativa. Infusões com infliximabe podem ser administradas em dose única, regime 

mensal, ou, em seqüência com intervalo de 8 semanas. Sua meia-vida é de 10 dias 

e seus efeitos biológicos persistem por até 2 meses 

.  

O medicamento em estudo é administrado clinicamente por infusão 

endovenosa, não podendo ser utilizado por via oral, uma vez que o sistema digestivo 

é capaz de degradar o fármaco. Remicade® é distribuído predominantemente no 

compartimento vascular e não foi observada dependência da farmacocinética em 

relação ao tempo. As vias de eliminação do fármaco ainda não foram bem 

caracterizadas. Não foram observadas diferenças importantes na depuração ou no 

volume de distribuição em subgrupos de pacientes definidos por idade, peso e 

função hepática ou renal. Não foram observadas diferenças significativas nos 

parâmetros farmacocinéticos em doses únicas entre pacientes pediátricos e adultos.  

 

Em doses únicas de 1, 5 e 10 mg/kg, os valores farmacocinéticos médios 

para a concentração plasmática máxima foram de 77, 118 e 277 µg/ml, 

respectivamente. No que concerne aos efeitos colaterais pode haver manifestação 

de reações de hipersensibilidade cutânea (rash cutâneo, prurido, urticária), 

respiratórias (dispnéia, broncoespasmo), cardiovasculares (colapso, hipotensão), 

que obrigam a suspender imediatamente a perfusão intravenosa. Também foram 

referidos fenômenos auto-imunes com o desenvolvimento de lúpus medicamentoso 
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(pseudolúpus) que obrigam a interromper o tratamento. É possível que o fármaco 

afete as respostas imunológicas normais, favorecendo o desenvolvimento de 

patologias linfoproliferativas e infecções (KEANE et al., 2001). 

 

Em um ensaio clínico de acompanhamento longitudinal, pacientes com AR 

que faziam tratamento com infliximabe apresentaram melhores índices de saúde 

periodontal e menor concentração total de TNF-α no fluido crevicular, quando 

comparados com pacientes tratados com outros fármacos, sugerindo desta forma, a 

hipótese do benefício periodontal do uso de infliximabe (MAYER; BALBIR-GURMAN;  

MACHTEI, 2009). 
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2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

 A periodontite permanece como uma importante causa de perda dentária em 

adultos e é um fator de risco significante para diversas doenças (PIHLSTROM; 

MICHALOWICZ; JOHNSON, 2005). Ela tem sido tratada por procedimentos 

mecânicos, no entanto essa abordagem pode provocar prejuízo ao cemento e 

dentina, perda de tecido e recessão gengival, além de não eliminar completamente 

os patógenos periodontais (GRISI et al., 1999). Desta forma, se faz importante a 

busca por uma abordagem terapêutica sistêmica em que se alcançasse uma maior 

preservação dos tecidos periodontais. As medicações sistêmicas podem ser usadas 

como coadjuvantes na terapia periodontal. Os fármacos usados sistemicamente 

podem ser divididos em dois grandes grupos: o primeiro, contendo medicamentos 

que atuam nos patógenos periodontais e; o segundo, com medicações capazes de 

modular a resposta do hospedeiro (CIANCIO, 2002).  

 O estudo propõe uma avaliação do papel do infliximabe na prevenção da 

perda óssea na periodontite, uma vez que ele é administrado antes da indução da 

doença. 

 

Objetivos gerais: 

O trabalho proposto tem como objetivo geral analisar a relação entre resposta 

inflamatória na periodontite, perda óssea alveolar induzida e a ação do fármaco anti-

TNF (infliximabe) através de modelos de estudo da biologia molecular e técnicas de 

microscopia, estabelecendo uma nova linha de pesquisa no Laboratório da Biologia 

da Cicatrização, Ontogenia e Nutrição de Tecidos (LABICONTE) em colaboração 

com o Laboratório da Inflamação e Câncer (LAFICA) na Universidade Federal do 

Ceará. 
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Objetivos específicos: 

1. Avaliar se o infliximabe (anti-TNF) altera a resposta inflamatória (medida 

por achados histopatológico, expressão de citocinas e da atividade de 

mieloperoxidase no tecido gengival) devido à periodontite induzida em 

ratos.  

2. Avaliar a relação entre a ação protetora do infliximabe e perda óssea 

alveolar no modelo de periodontite em ratos. 

3. Avaliar a expressão de citocinas pro-inflamatórias, e via de sinalização 

Osteoprotegerina-RANK-L nos tecidos periodontais no modelo de 

periodontite em ratos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Animais: 

Foram utilizadas ratos Wistar (Rattus novergicus), machos, com massa 

corpórea entre 200 e 250 gramas, provenientes do Biotério Central do Campus do 

Pici - UFC e transferidas para o Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia da Faculdade de Medicina - UFC. Os animais foram acondicionados 

em gaiolas apropriadas, em número de 6 animais por gaiola, em ambiente com 

temperatura de 22 ± 2oC num ciclo de 12h luz/12h escuro. Todos receberam água e 

alimentação ad libitum e permaneceram nas mesmas condições ambientais durante 

os experimentos. 

   

Todos os protocolos experimentais estão de acordo com os Princípios Éticos 

da Experimentação Animal adotados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA) contemplados no protocolo 78/2011 do Conselho de Ética em 

Pesquisa Animal do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade 

Federal do Ceará. 

 

3.2 Equipamentos, drogas e reagentes: 

Durante o curso dos experimentos, foram utilizados diversos aparelhos e 

instrumentos, os quais são citados a seguir: 

 Balança digital eletrônica para pesagem de animais – Filizola; 

 Balança analítica Ohaus AS600; 

 Balança analítica Marte AL200; 

 Câmara de Neubauer (0,100/0,0025mm2); 

 Centrífuga para Eppendorf Centrifuge 5804R; 

 Citocentrífuga Cito-Ciclo Revan; 

 Citômetro de fluxo- FACSCalibur- Becton Dickinson Immunocytometry 

Systems 

 Eppendorfs;  

 Espectrofotômetro Spectronic 20 Genesys; 

 Fio de náilon para sutura 3.0; 

 Geladeira e freezer (-70°C); 
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 Homogeinizador de tecidos Politron PT 3100; 

 Instrumental cirúrgico (pinças, bisturis, tesouras, agulhas, etc.); 

 Leitora de ELISA Biotec ELx 800; 

 Máquina fotográfica digital (Sony Cybershoot, 7,2 mpx); 

 Medidor de pH Hanna Instruments HI 8519N; 

 Milli-Q Millipore; 

 Microscópio Olympus acoplado a computador; 

 Microscópio óptico binocular Nikon Alphaphot 2 VS2; 

 Microscópio confocal Olympus 

 Micrótomo Leica; 

 Placas para leitora de ELISA – 96 poços; 

 Pipetas Gilson automáticas de 1000, 200, 20, 10, 5, 1 μL; 

 Pipeta multicanal – 12 poços; 

 Ponteiras para pipetas automáticas Sigma; 

 Seringas (B-D Plastipak); 

 Tubos de polipropileno para centrífuga (15 e 50 mL); 

 Vidraria: béqueres, pipetas manuais e tubos de ensaio; 

 Vortex Maxi Mix II Thermolyne tipe 37600 mixer. 

 

3.3 Fármacos, Anticorpos, Soluções, Líquidos e Corantes Utilizados 

 

 Remicade® Infliximabe 100 mg (Schering Plough) 

 Soro fisiológico 

 Ácido Nïtrico 7% (Dinâmica); 

 Ácido Tricloacético (TCA) 100% (VETEC); 

 Álcool etílico 70% (Reagen); 

 Anticorpo primário para TNF-α (Santa Cruz Biothechnology); 

 Anticorpo primário para metaloproteinase-1/8 (Santa Cruz 

Biothechnology); 

 Anticorpo policlonal primário de coelho para IL-1β (Santa Cruz 

Biothechnology) 

 Anticorpo secundário (de detecção) biotinilado anti-IgG de coelho (Santa 

Cruz Biothechnology); 
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 Azul de metileno 1% (Sigma); 

 Eosina (Merck); 

 EDTA 0,2 M e 0,02 M (Cromato); 

 Éter etílico P.A. (Dinâmica); 

 Formol 10% (Reagen); 

 Hematoxilina (Reagen); 

 Hidrato de cloral 10% (Reagen); 

 Kit DuoSet (R&D Systems) – para dosagem das citocinas IL-1 e TNF-α; 

 Kit Intra Stain – DakoCytomation ; 

 Anticorpo anti-Mieloperoxidase - IQ Products BV; 

 Peróxido de hidrogênio 0,1% (Vetec) 

 Solução salina; 

 Solução de o-dianisidina (DDI) 

  O-dianisidina (Sigma) ----------------------------------------------16,7 mg. 

  Tampão fosfato de potássio ---------------------------------------10 mL. 

  H2O2 ----------------------------------------------------------------------50 L. 

  Água destilada -------------------------------------------------------- 90 mL. 

 Tampão de brometo de hexadeciltrimetilamônio (HTAB) 

  HTAB (Sigma) ------------------------------------------------------- 5 g. 

  Tampão fosfato de potássio ---------------------------------------- 1 L. 

 Tampão fosfato de potássio (Dinâmica); 

 Tris 0,4 M pH 8,9 

  Tris ------------------------------------------------------------------- 4,84 g. 

  EDTA 0,2 M ---------------------------------------------------------- 10 mL. 

  Água destilada ------------------------------------------------------ 100 mL.   
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3.4 Indução da Doença Periodontal Experimental (DPE): 

 

A doença periodontal pode ser reproduzida experimentalmente em ratos com 

as principais alterações observadas no humano. Os ratos são dotados de dois 

incisivos e seis molares em cada arcada, sendo que os incisivos apresentam 

crescimento radicular contínuo e, por isso, características indesejáveis para o estudo 

da periodontite. Em contrapartida, os molares apresentam organização estrutural 

muito semelhante a dos humanos, qualificando-os assim para análises mais 

fidedignas (PAGE; SCHROEDER, 1981). 

 

Os animais foram anestesiados com hidrato de cloral a 10% (400 mg/kg) por 

via intraperitoneal (i.p).  A DPE foi induzida através da inserção cirúrgica de fio de 

sutura de náilon (3.0) em torno do segundo molar superior esquerdo. A ligadura ao 

redor do dente do animal permite acúmulo e penetração de placa bacteriana 

promovendo subseqüente inflamação e reabsorção óssea alveolar (DE LIMA, et al., 

2000). Previamente à passagem do fio, utilizou-se uma guia nos espaços 

interproximais mesial e distal supracitado, a fim de facilitar a colocação do fio. Este 

foi adaptado de modo que o nó cirúrgico ficasse voltado para a face vestibular da 

boca do animal. Após 11 dias, sacrificou-se os animais através de deslocamento 

cervical. 

 

O dia escolhido para o sacrifício foi o 11º dia de experimento, o qual foi 

baseado em estudos prévios que constataram destruição total do processo alveolar 

e destruição importante do cemento (DE LIMA et al., 2000; PAGE; SCHROEDER, 

1981). A fim de coletar tecido gengival para o ensaio da mieloperoxidase, realizou-se 

também o sacrifício de alguns animais no 3º dia após a passagem do fio. 

 

3.5 Grupos experimentais: 

Inicialmente realizou-se um set de experimentos com a finalidade de 

identificar a dose de infliximabe mais eficaz na prevenção da perda óssea alveolar 

induzida pela DPE. As doses estudadas neste trabalho tiveram como base o uso 

clínico do infliximabe em estudos da osteoartrite (KEANE et al., 2001) e dados 

fornecidos em um estudo com camundongos que tiveram mucosite intestinal 
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induzida por irinotecano e foram pré-tratados com infliximabe (5 mg/kg), onde foi 

observada uma redução das características deletérias da mucosite nos animais 

tratados em comparação com os não tratados (LIMA-JUNIOR et al., 2011 ).  

Neste trabalho, os animais foram divididos em grupos de 6 animais cada e 

receberam infliximabe por via endovenosa (veia peniana) 30 minutos antes da 

cirurgia, nas doses de 1, 5 e 10 mg/kg (IFX 1, IFX 5 e IFX 10,  respectivamente). No 

décimo primeiro dia após a cirurgia, realizou-se a análise da perda óssea e a dose 

de 5 mg/kg foi selecionada para a realização das demais análise propostas pelo 

presente estudo por ter prevenido a perda óssea induzida pela DPE, de forma 

significativa. 

A partir desse resultado prévio, os experimentos foram realizados com os 

seguintes grupos experimentais: 

- Grupo normal: constituído por animais que não foram submetidos à DPE e 

nem foi administrada nenhuma solução (Normal). 

- Grupo salina: animais submetidos à DPE, os quais receberam solução 

salina por via endovenosa (veia peniana) 30 minutos antes da cirurgia (Salina). 

- Grupo tratado com infliximabe 5 mg/kg: animais submetidos à DPE, os 

quais receberam administração endovenosa (veia peniana) de infliximabe na dose 

de 5 mg/kg 30 minutos antes da cirurgia (IFX 5). 
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3.6 Análise morfométrica 

 Para a análise do índice de perda óssea alveolar, após o sacrifício, os animais 

tiveram suas maxilas removidas e fixadas em formaldeído a 10% durante 24 horas. 

Após este período, separaram-se as maxilas em duas hemiarcadas, dissecadas e 

coradas com azul de metileno a 1%, a fim de se obter um contraste do osso com os 

dentes, os quais se coram com menos intensidade. Em seguida, as maxilas foram 

fixadas com cera utilidade em lâminas para serem fotografadas e analisadas em 

software Image J (Media Cybernetics, CA, USA). O software calculou a área 

correspondente aos dentes e à perda óssea alveolar das hemiarcadas com DPE, da 

qual foi subtraída da área correspondente aos dentes na hemiarcada contralateral, 

para a obtenção da área real da perda óssea alveolar de cada animal. Essa área foi 

calculada inicialmente em pixels, que foram posteriormente convertidos para mm² 

através do uso de um padrão de milímetros fixado ao lado de cada maxila durante 

as tomadas fotográficas (MENEZES et al., 2005). Por fim, os dados obtidos foram 

inseridos em um programa para análise bioestastística (GraphPad Prism 5.0, San 

Diego, CA, USA). 

 

3.7 Hemograma 

 

 O hemograma foi realizado através de aparelho automatizado ADVIA-2120 

Hematology System (SIEMENS Healthcare Diagnostics inc.- EUA).  Os animais 

foram anestesiados com solução de hidrato de cloral 10%, para a coleta de sangue 

periférico através de punção intracardíaca e colocado em tubo impregnado de 

anticoagulante ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). Para a contagem diferencial 

dos leucócitos, estudo da morfologia das hemácias e plaquetas logo em seguida o 

tubo primário foi processado no aparelho acima descrito. Foram preparados 

esfregaços sanguíneos corados pelo método de Wright-Giemsa-Leishman. 
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3.8 Ensaio da mieloperoxidase (MPO)  

 

 A atividade de MPO, uma enzima encontrada principalmente nos grânulos 

azurófilos de neutrófilos, tem sido utilizada como marcador quantitativo da infiltração 

neutrofílica no tecido inflamado, determinada por método colorimétrico e leitura final 

realizada em leitor de ELISA (BRADLEY; CHRISTENSEN; ROTHSTEIN, 1982). Após o 

sacrifício, nos terceiro de décimo primeiro dia após a indução da DPE, uma porção 

da gengiva vestibular foi coletada, pesada e congelada em freezer -80ºC e incubada 

em solução de HTAB 0,5% (Brometo de hexadeciltrimetilamônio), na proporção de 

50mg de tecido por ml foram homogeinadas antes de serem congeladas novamente. 

As amostras foram congeladas, descongeladas e trituradas três vezes. 

Posteriormente as amostras foram centrifugadas(1500 g/12 min a 4 ºC). O 

sobrenadante foi transferido para um Epperdorf® e novamente centrifugado (10min) 

para melhor remoção de contaminantes. Após plaqueamento de 7 μL do 

sobrenadante (placas de 96 wells), 200 μL da solução de leitura (5 mg O-dianisidine; 

15 μL H2O2 1%; 3 mL tampão fosfato; 27 mL H2O) são adicionados e lidos a 450nm 

(to=0 min e t1=1 min). Os níveis teciduais de atividade de MPO foram determinados 

utilizando-se o peróxido de hidrogênio como substrato. Uma unidade de MPO foi 

definida como a quantidade capaz de converter 1 µmol de peróxido de hidrogênio a 

água em 1 minuto a 22 ºC (BARRETO et al., 2008). No ensaio, à medida que o 

peróxido era degradado ocorria a produção de ânion superóxido, responsável pela 

produção de o-dianisidina em função do tempo de reação. A mudança na 

absorbância foi obtida, plotada em curva padrão de neutrófilos e os valores obtidos 

foram expressos como MPO/mg de tecido (atividade de MPO).  

 

3.9 Ensaio da  mieloperoxidase leucocitária por citometria de fluxo 

 

A ativação de neutrófilos dá início a uma cascata de eventos intracelulares 

que culminam na liberação de enzimas através de degranulação, juntas, estas 

enzimas e espécies reativas de oxigênio auxiliam na destruição e degradação de 

patógenos externos e fragmentos de tecidos danificados (WEISS, 1989). Estudos 

realizados em seres humanos demonstraram que, após esforço físico intenso, 

ocorreu degranulação neutrofílica, verificada através de citometria de fluxo do 
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sangue periférico coletado antes e depois do experimento (PEAKE et al., 2004). 

Atualmente, na medicina, o índice de mieloperoxidase é utilizado como um marcador 

da atividade neutrofílica diante da inflamação sistêmica (MONACO et al., 2005). A 

quantificação da mieloperoxidase foi realizada nos neutrófilos do sangue periférico 

coletado por punção intracardíaca nos animais sacrificados ao terceiro dia pós-

operatório através do método de citometria de fluxo (FACSCalibur- Becton Dickinson 

Immunocytometry Systems). A técnica utiliza marcação intracitoplasmática dos 

leucócitos e gate nos neutrófilos para detecção imunológica de antígenos 

intracelulares (Kit Intra Stain – DakoCytomation).  Foi usado o anticorpo anti-

mieloperoxidase (IQProducts BV) que reage com a enzima intracelular 

(mieloperoxidase) dos granulócitos.. 

 

 

Preparação da amostra para marcação intracitoplasmática: 

 

Um amostra de 50 ul de sangue periférico foi colocada em tubo de 12x75, 

próprios (em dois tubos) para citometria de fluxo, e em seguida foram adicionados 

100ul do reagente A do kit intraStain (fixação) para cada tubo e feita incubação em 

temperatura ambiente por 15 minutos e  em seguida foram adicionados 2mL de 

PBS. Uma centrifugação a 1500 rpm por 5 minutos foi realizada, desprezando-se o 

sobrenadante por inversão. 100 uL do reagente B do kit intraStain (permeabilização) 

foram acrescentados em cada teste. Em seguida, um volume apropriado do 

anticorpo anti-mieloperoxidase conjugado com o fluorocromo FITC foi adicionado 

para incubação (em tubos protegidos da luz) e em temperatura ambiente por 15 

minuto. Em seguida, foi feita um lavagem com 2mL de PBS adicionados para cada 

tubo e feita uma centrifugação a 1500 rpm por 5 minutos. Finalmente, 500ul de PBS 

foram acrescentados para completar o volume da amostra e analisados 

imediatamente em citômetro de fluxo. 
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Análise dos dados: 

 

As amostras foram analisadas pelo programa  CellQuest  (Becton Dickinson)  

onde os granulócitos são separados pelas características tamanho e complexidade 

interna e em seguida são analisados em relação `a mieloperoxidase.  Os resultados 

foram reportados em índice que foi calculado usando a percentagem de granulócitos 

positivos para MPO e a média de positividade. 

 

 3.10 Dosagem da IL-1 por Immunobloting 

 

 Western blots foram realizados a partir de tecido gengival na 

circunvizinhança da maxila correspondendo a área da lesão periodontal do lado 

operado e contralateral para serem utilizadas como controle negativo para análise 

da expressão de IL-1. As gengivas foram retiradas, imediatamente congeladas em 

nitrogênio líquido e armazenadas em freezer (-80ºC). Espécimes descongelados 

foram homogeneizados em criotubos usando homogeneizador (Turrax®), contendo 

tampão de lise, sendo então, transferidos para tubos de ensaio com inibidores de 

protease e centrifugados a 14.000 rpm. O sobrenadante foi quantificado para 

proteína (usando o método de Pierce BCA) para padronizar 50 μg de proteína por 

amostra. As amostras serão colocadas num gel de desnaturação de poliacrilamida 

(Sistema mini-gel, da Biorad, Hercules, CA) e o gel foi transferido durante uma hora 

para membranas de nitrocelulose. As membranas de nitrocelulose foram incubadas 

com anticorpos primários de coelho para IL-1 (Santa Cruz Biotechnology) durante a 

noite em recipientes resfriados com gelo e depois lavadas por três vezes num 

tampão de lavagem para em seguida serem incubadas em um anticorpo secundário 

correspondente para cada anticorpo biotinilado e lavado como descrito acima. Cada 

membrana foi lavada e exposta a um filme Kodak X-Omat AR. As bandas 

identificadas no filme de raio-X foram escaneadas, analisadas para densitometria, e 

representadas por unidades densitométricas arbitrárias ou percentagem em relação 

ao controle de -actina realizada com o stripping da membrana. 
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3.11 Dosagem de citocinas- IL-1β e TNF-α 

 

No 11º dia, os animais foram sacrificados e suas gengivas, após serem 

removidas, foram congeladas em freezer a 80 ºC negativos até a realização do 

ensaio. O tecido coletado foi homogeneizado em tampão para citocinas como 

descrito por Safieh-Garabedian et al. (1995). A detecção das citocinas IL-1β e TNF-α 

foi realizada por ELISA, usando o Kit DuoSet (R&D Systems). Resumidamente, 

placas para ELISA de 96 poços foram incubadas por 18h a 4 oC com 100µL por 

poço de anticorpo de captura para IL-1 e TNF-α. Posteriormente, as placas foram 

lavadas três vezes com 300µL de tampão de lavagem e bloqueadas com 100µL por 

poço BSA 1%. Após bloqueio das placas com BSA 1% por 1 hora, 100 µL das 

amostras e da curva padrão foram adicionadas em duplicata a cada poço em várias 

diluições e incubadas por 2 horas à 4 oC. As placas foram então lavadas três vezes 

com 300 µl de tampão de lavagem e depois incubadas com anticorpo de detecção 

para IL-1 e TNF-α. Após o período de incubação a 4 oC por 2 horas, as placas foram 

lavadas novamente por três vezes com 300 µL de tampão de lavagem e incubadas a 

temperatura ambiente por 20 minutos com 100 µL de estreptavidina diluída 1:200. 

As placas foram lavadas novamente por três vezes com 300 µL de tampão de 

lavagem e 100 µL da solução substrato para revelação (Kit DuoSet, R&D Systems 

Catalog – DY999) foi adicionado. As placas foram incubadas durante 20 minutos, no 

escuro a temperatura ambiente. A reação enzimática foi parada com a solução de 

parada (H2SO4) e a absorbância medida a 450 nm. O resultado foi expresso em 

pg/mL. 

 

3.12 Análises histopatológicas 

 

 

As análises histopatológicas foram realizadas em cortes seriados da 

hemiarcada. Decorridos 11 dias após o procedimento cirúrgico (colocação do fio de 

náilon), os animais foram sacrificados e suas hemiarcadas, removidas. Estas foram 

fixadas em formol a 10% durante 24 horas, sendo, posteriormente, submetidas a 

tratamento com EDTA a 10% por aproximadamente 30 dias, para a 

desmineralização. A seguir, as hemiarcadas foram suspensas em sulfato de sódio a 

5%, sendo, então, incluídas em parafina. Após este procedimento, foram feitos 
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cortes seriados de 5 m em micrótomo apropriado e as lâminas obtidas foram 

coradas pelos métodos HE. Para a análise microscópica da hemiarcada com a 

coloração HE, foi considerada a região entre os 1º e 2º molares, sendo avaliados os 

aspectos inflamatórios como presença/intensidade de infiltrado celular, além do 

estado de preservação do processo alveolar e cemento. 

 

3.13 Microscopia confocal 

 

 As lâminas do osso maxilar descalcificado coradas em H-E foram utilizadas e 

examinadas diretamente em microscópio confocal de escaneamento a laser (FV-

100, Olympus) para examinar a autofluorescência do colágeno utilizando laser a 488 

nm e canal de FITC para emissão da fluorescência verde. A captura foi feita com 

foto-receptor do confocal e gerada eletronicamente em computador e exportada 

como figura no formato eletrônico TIFF. 

 

3.14 Imunohistoquímica  

 

No décimo primeiro dia, os animais foram sacrificados e tiveram suas maxilas 

removidas e fixadas em formol a 10% durante 24 horas, sendo posteriormente 

submetidos a um processo de desmineralização através do tratamento das peças 

anatômicas com EDTA 10% durante 30 dias. A seguir, as hemiarcadas foram 

suspensas em sulfato de sódio 5%, sendo então incluídas em parafina. Após esse 

procedimento, foram feitos cortes de 4 µm em micrótomo e colocados em lâminas 

Del-polilisina, apropriadas para arealização da imunohistoquímica.  A análise 

imunohistoquímica para OPG, RANK e RANK-L, como marcador da atividade 

osteoclástica (NAKANO et al., 2011), foi feita em tecido da maxila descalcificada 

usando o método de estreptavidina-biotina-peroxidase em tecidos parafinizados, 

montados em lâmina com poli-L-lisina, após descalcificação do tecido ósseo em 

solução quelante de EDTA.  Os cortes foram desparafinizados e rehidratados em 

gradientes de xileno e álcoois. Depois da recuperação do antígeno (antigen retrieval) 

em microondas, a peroxidase endógena foi bloqueada (15 min) com 3% (v/v) de 

peróxido de hidrogênio com lavagem em tampão salina fosfatado (PBS). As secções 

histológicas(4 μm) foram incubadas à noite (4°C) com anticorpo primário de coelho, 



53 
 

diluído de 1:100 em PBS mais albumina sérica bovina (PBS-BSA).  As lâminas foram 

incubadas com o anticorpo biotinilado de anti-coelho, diluído 1:400 em PBS-BSA. 

Depois de lavadas, as lâminas foram incubadas com o conjugado de peroxidase-

avidina-biotina (Strep ABC complex by Vectastain® ABC Reagent and peroxidase 

substrate solution) por 30 min, de acordo com o protocolo do kit Vectastain. A 

proteína-alvo foi visualizada com o cromógeno 3,3_diaminobenzidina (DAB).  O 

controle negativo foi processado simultaneamente como descrito acima, mas sem o 

anticorpo primário, sendo substituído por PBS-BSA a 5%. As lâminas foram então 

contra-coradas com hematoxilina de Harry, desidratadas, clarificadas e montadas 

para análise.  

  

3.15 Análise Estatística  

 

Para análise estatística foi utilizado o software GraphPad Prism, versão 5.00 

para Windows (San Diego, Califórnia, USA). Os resultados foram expressos como 

média  erro padrão da média (EPM). Os resultados hematológicos e densometria 

do Western blot estão expressos em média  desvio padrão da média (DPM), após 

aplicação de teste T de Student não pareado. Para comparações entre os grupos 

foram utilizados: Análise de Variância (ANOVA) e teste de Bonferroni. O valor de P 

<0,05 foi considerado como significante. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Análise morfométrica da reabsorção óssea maxilar 

 

Com relação ao estudo morfométrico dos cortes digitalizados das maxilas,  

utilizando o programa Image J (NIH, Bethesda, MD),  a dose de 5mg/kg de 

inflimixabe (via endovenosa, 1 hora antes da indução da periodontite experimental) 

foi capaz de reduzir a área total de perda óssea alveolar ao nível vestibular de 

forma significante (p=0,0002, n=6, ANOVA, seguido de teste Bonferroni) em relação 

ao grupo salina e foi a dose que apresentou menor perda óssea, por isso, a 

escolhida para as demais análises.  Os outros grupos tratados nas doses de 1 e 10 

mg/kg não apresentaram diferença estatística relevante quando comparados com o 

salina (Fig. 5). 
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Fig. 5. A. Aspecto macroscópico das maxilas em nível vestibular coradas com azul de 

metileno a 10% no décimo primeiro dia pós-cirurgia. Notar reabsorção óssea reduzida no 

grupo tratado com infliximabe na dose de 5 mg/kg. B. Análise morfométrica das maxilas 

conforme acima, após digitalização e calibragem, ao nível vestibular, dos animais 
experimentais. Média ± EPM, pelo teste Bonferroni (n=6). 
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4.2 Hemograma 

 

A dose de 5 mg/kg de infliximabe (dose única pré-cirúrgica) contribuiu para 

melhorar o quadro hematológico dos animais submetidos à peridontite em ratos 

tanto em relação ao número total de hemácias e hematócrito quando comparado ao 

grupo normal (p<0,05).  Corroborando com uma proteção do quadro inflamatório,  a 

quantidade de granulócitos (%) foi reduzida no grupo tratado com infliximabe na 

dose de 5 mg/kg quando comparado com o grupo salina (p<0,05). Ver Tabela 1: 

 

Tabela 1. Valores hematológicos dos grupos experimentais submetidos à 

periodontite experimental em relação ao controle não operado (Normal).  

 

Variáveis 
Normal 

(n=4) 

Salina 

(n=7)         

P 

vs 

Normal 

Infliximabe  

5mg/kg 

(n=9) 

P 

Vs 

Salina 

Leucócitos (K/µl) 4,13 ± 1,46 9,44 ± 3,48
*
 0,01 10,74 ± 5,14 NS 

Hemácias (M/µl) 6,72 ± 0,16 7,11 ± 0,87 NS 8,06 ± 0,31
*
 0.008 

Hemoglobina (g/dL) 13,1 ± 0,56 12,71 ± 1,78 NS 14,28 ± 0,74
*
 0.03 

Hematócrito (%) 38,9 ± 1,16 40 ± 5,86 NS 47,6 ± 2,57
*
 0.003 

Granulócitos (%) 15,25 ± 3,2 34 ± 9,23
* 

0,003 22,4 ± 8,55
*
 0.02 

Linfócitos (%) 81,2 ± 2,8 58 ± 7,91
*
 0,0004 71,2 ± 9,36

*
 0.009 

Monócitos (%) 1,5 ± 1,0 6,0 ± 1,64 0.008 4,8 ± 1,31 NS 

Eosinófilos (%) 2,0 ± 1,3 2,0 ± 0,83 NS 1,6 ± 1,12 NS 

Basófilos (%) 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 NS 0.00  ± 0.00 NS 

 

*p <0.05 pelo teste T não pareado de Student. 
Os resultados estão expressos em Média ± DPM, NS= estatisticamente iguais 
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4.3 Ensaio da mieloperoxidase 

 

Com o objetivo de analisar a atividade de MPO nos momentos iniciais da 

resposta inflamatória subcrônica, a gengiva dos grupos normal, salina e tratado foi 

coletada após o sacrifício no terceiro dia pós-cirúrgico. Foi constatado um aumento 

da atividade enzimática do grupo salina (Média ± DPM, N=8) quando comparado ao 

grupo normal e ao grupo tratado (IFX) (Média ± DPM, N=7). Verificou-se ainda que o 

grupo tratado (IFX) teve um aumento da atividade de MPO em relação aos animais 

do grupo normal (Média ± DPM, N=8) (Figura 6.1). 

 

Na análise da atividade enzimática da mieloperoxidase (MPO), uma enzima 

encontrada em grânulos azurofílicos de neutrófilos e outras células inflamatórias,  no 

tecido gengival, observamos um aumento singificativo da atividade de MPO nos 

animais submetidos à peridontite experimental (Média ± DPM, N=6), contudo não 

encontramos diferença significativa entre os grupos  tratado (IFX) com dose de 5 

mg/kg (Média ± DPM, N=6)  e os grupo salina (Média ± DPM, N=6). (Figura 6.2) 
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Figura 6.1. Atividade de mieloperoxidase (MPO) gengival dos animais experimentais 

submetidos à peridontite experimental após 3 dias de evolução da doença com 
administração de solução salina (grupo salina) ou tratados com infliximabe 5mg/kg (grupo 
tratado) quando comparado com o grupo não operado controle. Os animais foram 
sacrificados três dias após a cirurgia. Média ± EPM, N=8 (grupos controle e salina) e N=7 
(grupo tratado) pelo teste one way ANOVA. 
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Figura 6.2 Atividade de mieloperoxidase (MPO) gengival dos animais experimentais 

submetidos à peridontite experimental quando comparado com o grupo não operado 
controle. Média ± EPM, N= 6, pelo teste one-way ANOVA. 
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4.4 Índice de MPO neutrofílico em amostra de sangue periférico: 

 

 A análise da mieloperoxidase por citometria de fluxo em neutrófilos foi 

realizada a partir de sangue coletado em animais sacrificados ao terceiro dia pós-

operatório e foi capaz de detectar uma diminuição deste índice no grupo salina 

(Média ± DPM, N=8) quando comparado com o grupo controle (Média ± DPM, N=6). 

O grupo tratado com infliximabe (5,0 mg/kg) (Média ± DPM, N=6) apresentou uma 

redução destes níveis que se assemelhou estatisticamente ao grupo controle (Fig. 

7). 
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Figura 7. Índice de mieloperoxidase (MPO) por citometria de fluxo em neutrófilos 
dos animais experimentais submetidos à peridontite experimental após 3 dias de 
evolução da doença com administração de solução salina (grupo salina) ou tratados 
com infliximabe 5 mg/kg (grupo tratado) quando comparado com o grupo não 
operado controle. 
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Os animais foram sacrificados três dias após a cirurgia. Média ± EPM, pelo teste one way ANOVA. 
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4.5 Immunoblotting 

 

 Através da densitometria das bandas protéicas de IL-1β (17 kDa) pelo método 

de Western Blot, foi constatada uma expressão aumentada desta citocina em 

homogenado gengival de animais que foram submetidos à cirurgia de indução de 

doença periodontal que receberam solução salina (grupo salina) quando 

comparados com os animais que não sofreram cirurgia (grupo controle) e também 

quando comparados com os animais que foram submetidos à doença periodontal 

induzida e foram tratados com Infliximabe (dose de 5 mg/kg) por via endovenosa 

(grupo tratado) (Fig. 8). 
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Figura 8. A. Reprodução da película radiográfica da quimioluminescência das bandas 

incubadas com anticorpo para IL-1β e transferidas para membrana de nitrocelulose a partir 
do gel de bis-acrilamida. Os grupos salina, tratado e controle estão representados na foto. 
B. Expressão protéica de IL-1β em gengiva de ratos realizada através do método de 
Western Blot dos animais experimentais submetidos à peridontite experimental com e sem 
administração de infliximabe (grupo IFX 5 mg/kg e Salina respectivamente) quando 
comparados com o grupo não operado (normal). Média ± EPM, pelo teste T de Student. 
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4.6 Dosagem de citocinas- IL-1β e TNF-α 

 

Através do método de ELISA foi constatado que a dosagem de IL-1β teve 

aumento significativo da dosagem nos homogeinados de gengiva do grupo salina 

quando comparados com grupo controle e quando comparados com grupo tratado 

com infliximabe. Também foi detectado aumento significante no grupo tratado 

quando comparado ao grupo controle (Fig. 9). 

 

Na análise de dosagem de TNF-α observou-se que na comparação do grupo 

normal com tratado não houve diferença estatisticamente significante, mas na 

comparação dos grupos tratado (IFX 5 mg/kg) e controle com grupo salina, este 

último apresentou aumento estatisticamente significante da dosagem tecidual de 

TNF-α (Fig. 10). 
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Figura 9. Dosagem de IL-1β gengival dos animais experimentais submetidos à 
periodontite experimental quando comparado com o grupo não operado normal e 
com o grupo tratado com infliximabe (dose 5mg/kg).  
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Média ± EPM, N=5, pelo teste ANOVA seguido do teste de Bonferroni. *p<0.05 
quando comparado com grupo normal. #p<0.05 quando comparado com grupo 
salina. 

 

 

 

 
Figura 10. Dosagem de TNF-α gengival dos animais experimentais submetidos à 
peridontite experimental quando comparado com o grupo não operado controle e 
com o grupo tratado com infliximabe (dose 5mg/kg). 
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Média ± EPM, N=5, pelo teste ANOVA seguido do teste de Bonferroni. *p<0.05 
quando comparado com grupo normal. #p<0.05 quando comparado com grupo 
salina. 
 



65 
 

Efeito do infliximabe sobre as alterações histopatológicas observadas na 

periodontite experimental através de fotomicrografias: 

 

4.7 Microscopia Óptica 

 

 A análise histopatológica da região situada entre os dois primeiros molares 

superiores dos ratos dos grupos: normal, salina e tratado com infliximabe (IFX 5 

mg/kg) (Fig. 11), mostrou presença de acentuado infiltrado celular inflamatório e 

intensa destruição óssea da crista alveolar e do cemento nos animais do grupo 

salina (Fig. 11B) quando comparados ao grupo normal (Fig. 11A). Os animais do 

grupo IFX 5 mg/kg apresentaram diminuição de infiltrado inflamatório da região de 

tecido conjuntivo periodontal e uma maior integridade do processo alveolar e do 

cemento quando comparados ao grupo salina. (Fig. 11C). 
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Figura 11. Fotomicrografias de periodontos de animais submetidos à periodontite induzida que 
receberam salina, ou infliximabe e de animal normal sem periodontite na coloração hematoxilina-
eosina (HE). 

 

                      NORMAL                    SALINA                               

 

                                                      IFX 5 mg/kg 
Os animais foram submetidos à indução da periodontite através da inserção cirúrgica de fio de náilon 
3.0 em torno dos segundos molares superiores esquerdos. Os ratos receberam salina ou infliximabe 
5mg/kg por via endovenosa 30 minutos antes e diariamente após a indução da cirurgia. No 11º dia, foi 
feito o sacrifício dos animais com remoção das hemiarcadas, as quais foram processadas para 
coloração pelo método de HE. A. Periodonto de animal do grupo normal. B. Periodonto de animal 
submetido à DPE e que recebeu salina, apresentando presença de intenso infiltrado celular 
inflamatório no tecido conjuntivo, reabsorção do processo alveolar e do cemento radicular. C. 
Periodonto de animal com DPE ao qual foi administrado infliximabe, onde se observa preservação 
parcial do processo alveolar e do cemento e presença de infiltrado inflamatório. Aumento de 100x. 
OA= osso alveolar; LP= ligamento periodontal; CR= cemento radicular; TC= tecido conjuntivo. 
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4.8 Microscopia Confocal 

 

Através de fotomicrografias das lâminas coradas em HE em microscópio 

confocal (método da autofluorescência) da região situada entre os dois primeiros 

molares superiores dos ratos que foram ou não foram desafiados ou não pela 

doença periodontal induzida com ou sem administração de infliximabe 5mg/kg, 

mostrou intensa redução da crista alveolar e desorganização da orientação das 

fibras de colágeno na zona referente ao ligamento periodontal nos animais do grupo 

salina (Fig. 12B) quando comparados ao grupo controle (Fig. 12A). Os animais do 

grupo tratado (Fig. 12C) apresentaram uma maior integridade do processo alveolar 

e manutenção da arquitetura das fibras de colágeno na região do ligamento 

periodontal quando comparados ao grupo salina. 
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Figura 12. Fotomicrografias de periodontos de animais submetidos à periodontite induzida 
que receberam salina, ou infliximabe e de animal normal sem periodontite na coloração 
hematoxilina-eosina (HE) analisadas em microscópio confocal. 

 

 
Os animais foram submetidos à indução da periodontite através da inserção cirúrgica de um fio de 
náilon 3.0 em torno dos segundos molares superiores esquerdos. Os ratos receberam salina ou 
infliximabe 5mg/kg por via endovenosa 30 minutos antes e diariamente após a indução da cirurgia. 
No 11º dia, foi feito o sacrifício dos animais com remoção das hemiarcadas, as quais foram 
processadas para coloração pelo método de HE e examinadas diretamente em microscópio confocal 
de escaneamento a laser para que fosse detectada a autofluorescência do colágeno utilizando-se 
laser a 488 nm e canal de FITC para emissão da fluorescência verde. A. Periodonto de animal do 
grupo controle. B. Periodonto de animal submetido à DPE e que recebeu salina, apresentando 
intensa reabsorção do processo alveolar e perda da organização estrutural do colágeno na região do 
ligamento periodontal (setas) C. Periodonto de animal com DPE ao qual foi administrado Infliximabe, 
onde se observa preservação parcial do processo alveolar e da organização das fibra de colágeno na 
região correspondente ao ligamento periodontal. Aumento de 200x. CA= crista alveolar. 
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4.9  Imunohistoquímica 

 

4.9.1 Efeito do infliximabe sobre a imunomarcação para RANK pelo método de 

imunohistoquímica 

 

Observou-se uma acentuada marcação imunohistoquímica para RANK nas 

células do ligamento periodontal, especialmente em neutrófilos e, no processo 

alveolar em osteoclastos (setas), dos animais submetidos à periodontite induzida 

que receberam salina (Fig. 13D e 13E) em relação à marcação observada na 

gengiva dos ratos pertencentes ao grupo controle (Fig. 13A e 13B). O tratamento 

com infliximabe 5mg/kg (Fig. 13G e 13H) reduziu a marcação para RANK. Foi 

constatada uma redução de infiltrado tecidual de células polimorfonucleares na 

região de inserção conjuntiva tanto do grupo tratado na comparação com o grupo 

salina (Fig. 13 e 13D). 
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Figura 13. Imunohistoquímica para RANK das regiões periodontais e intrapulpares de animais 
normais e de animais submetidos à periodontite induzida e que receberam solução salina ou 
infliximabe.   

 

 

Solução salina ou infliximabe 5mg/kg foram administrados por via endovenosa 30 minutos antes da 
cirurgia. A periodontite foi induzida através da inserção cirúrgica do fio de náilon em torno dos 
segundos molares superiores esquerdos dos ratos. Os animais foram sacrificados 11 dias após o 
procedimento cirúrgico. A. Periodonto de animal do grupo normal com ausência quase total de 
imunomarcação para RANK. B. Região da crista óssea alveolar do animal normal, com integridade 
morfológica e reduzida imunomarcação para RANK.  C. Periodonto de animal do grupo salina, 
mostrando intensa marcação para RANK, especialmente nos osteoclastos (setas). D. Região da crista 
óssea alveolar do animal do grupo salina com intensa destruição óssea e imunomarcação para 
RANK, especialmente em osteoclastos. E. Periodonto de animal do grupo IFX (5 mg/kg), mostrando 
características de reduzido infiltrado inflamatório e menor imunomarcação para RANK. F. Região da 
crista óssea alveolar do grupo IFX demonstrando maior integridade morfológica da crista e menor 
imunomarcação de osteoclastos para RANK. Aumento 400x 
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4.9.2 Efeito do infliximabe sobre a imunomarcação para RANK-L pelo método 

de imunohistoquímica 

 

Observou-se uma acentuada marcação imunohistoquímica para RANK-L nas 

células do ligamento periodontal, especialmente nos osteoblastos (setas), dos 

animais submetidos à periodontite induzida que receberam salina (Fig. 14D e 14E) 

em relação à marcação observada na gengiva das ratas pertencentes ao grupo 

controle (Fig. 14A e 14B). O tratamento com infliximabe 5 mg/kg (Fig. 14G e 14H) 

reduziu a marcação para RANK-L. Foi constatada discreta diminuição do infiltrado 

tecidual de células polimorfonucleares na região de inserção conjuntiva no grupo 

tratado na comparação com o grupo salina (Fig. 14I e 14E). 

Foi constatada ainda, a presença de infiltrado inflamatório dentro e ao redor 

dos restos epiteliais de Malassez na região próxima a raiz do segundo molar 

superior e um aumento da imunomarcação para RANK-L nos animais do grupo 

salina quando comparados aos animais tratdos com infliximabe (5 mg/kg) (Fig. 15). 
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Figura 14. Imunohistoquímica para RANK-L da região periodontal de animais normais e de animais 
submetidos à periodontite induzida e que receberam solução salina ou infliximabe.  
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Solução salina ou infliximabe 5mg/kg foram administrados por via endovenosa 30 minutos antes da 
cirurgia. A periodontite foi induzida através da inserção cirúrgica do fio de náilon em torno dos 
segundos molares superiores esquerdos dos ratos. Os animais foram sacrificados 11 dias após o 
procedimento cirúrgico. A. Região do tecido conjuntivo propriamente dito do periodonto de animal 
normal sem periodontite, mostrando ausência quase total de imunomarcação para RANK-L e 
ausência de infiltrado inflamatório. B. Região da crista óssea alveolar do animal sem periodontite com 
integridade morfológica e ausência quase total para imunomarcação para RANK-L. C. Região do 
tecido conjuntivo periodontal de animal do grupo salina exibindo intensa migração de células 
inflamatórias polimorfonucleares. D. Região da crista óssea alveolar do animal submetido a 
periodontite com salina indicando intensa destruição óssea e imunomarcação para RANK-L, 
especialmente nos osteoblastos. E. Região de tecido conjuntivo periodontal de animal com 
periodontite no qual foi administrado infliximabe, mostrando características de reduzido infiltrado 
inflamatório e menor imunomarcação para RANK-L. F. Região da crista óssea alveolar do grupo 
tratado demonstrando maior integridade morfológica da crista e menor imunomarcação de 
osteoblastos para RANK-L. G Região do ligamento periodontal com ausência quase total de 
marcação para RANK-L. H. Região do ligamento periodontal com destaque nos Restos Epiteliais de 
Malassez com discreta imunomarcação para RANK-L. I. Região do ligamento periodontal com 
destaque nos Restos Epiteliais de Malassez com intensa imunomarcação para RANK-L. Aumento 
400x.  
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Figura 15. Região do segundo molar superior em animal do grupo salina com 
destaque para a área do ligamento periodontal (LP) com vários vasos sanguíneos 
(VS), incidência de infiltrado inflamatório (destacado por setas), e restos epiteliais de 
Malassez com intensa imunomarcação para RANK-L. Aumento de 400X. 
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4.9.3 Efeito do infliximabe sobre a imunomarcação para Osteoprotegerina 

(OPG) pelo método de imunohistoquímica 

 

Observou-se uma acentuada marcação imunohistoquímica para OPG nas 

células do ligamento periodontal, especialmente nos osteoclastos (setas), dos 

animais submetidos que não foram submetidos à doença periodontal induzida (grupo 

controle) (Fig. 16A e 16B) em relação à marcação observada na gengiva dos 

animais pertencentes ao grupo salina (Fig. 16C e 16D). O tratamento com 

Infliximabe 5mg/kg (Fig. 16E e 16F) aumentou a marcação para OPG na região do 

ligamento periodontal, especialmente em osteoclastos, quando comparado com 

grupo salina e grupo controle. Foi constatada também certa redução de infiltrado 

tecidual de células polimorfonucleares na região de inserção conjuntiva do grupo 

tratado (Fig. 16E e 16C). 
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Figura 16. Imunohistoquímica para OPG das regiões periodontais e intrapulpares de animais normais 
e de animais submetidos à periodontite induzida e que receberam solução salina ou infliximabe. 

 

Solução salina ou infliximabe 5 mg/kg  foram administrados por via endovenosa 30 minutos antes da 
cirurgia. A periodontite foi induzida através da inserção cirúrgica do fio de náilon em torno dos 
segundos molares superiores esquerdos dos ratos. Os animais foram sacrificados 11 dias após o 
procedimento cirúrgico. A. Periodonto de animal normal sem periodontite, mostrando imunomarcação 
para OPG e ausência de infiltrado de células polimorfonucleares. B. Região da crista óssea alveolar 
do animal sem periodontite com integridade morfológica e imunomarcação para OPG. C. Periodonto 
de animal que foi submetido à periodontite induzida e que recebeu salina, mostrando discreta 
marcação para OPG e grande população de polimorfonucleares (setas). D. Região da crista óssea 
alveolar do animal submetido a periodontite com salina indicando intensa destruição óssea e discreta 
imunomarcação para OPG. E. Periodonto de animal com periodontite no qual foi administrado 
infliximabe, mostrando certa redução de infiltrado inflamatório (setas) e discreta imunomarcação para 
OPG. F. Região da crista óssea alveolar do grupo tratado demonstrando maior integridade 
morfológica da crista e maior imunomarcação especialmente em osteoclastos para OPG em relação 
ao grupo salina e ao grupo controle. Aumento 400x.  
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4.9.4 Efeito do infliximabe sobre a imunomarcação para Colagenase (MMP-1/-8) 

pelo método de imunohistoquímica 

 

Observou-se uma acentuada marcação imunohistoquímica para Colagenase 

região de crista óssea alveolar, especialmente nas áreas de erosão osteoclastica 

(setas) nos animais submetidos à periodontite induzida que receberam solução 

salina (Fig. 17D) em relação à marcação observada na crista óssea alveolar dos 

ratos pertencentes ao grupo normal (Fig. 17A). O tratamento com infliximabe 5mg/kg 

(Fig. 17F) reduziu a marcação para Colagenase, tornando o aspecto microscópico 

da imunomarcação para colagenase semelhante ao do grupo controle. 

Foi constatada ainda a presença de um intenso infiltrado inflamatorio na 

região de tecido conjuntivo periodontal (área com indução da periodontite) em 

animais do grupo salina (Fig. 17C) em comparação ao grupo normal (Fig. 17A) e ao 

grupo tratado (IFX 5 mg/kg) (Fig. 17E). 
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Figura 17. Imunohistoquímica para Colagenase da região da crista óssea alveolar do segundo molar 
superior de animais normais e de animais submetidos à periodontite induzida e que receberam 
solução salina ou Infliximabe. 

 

Solução salina ou infliximabe 5mg/kg foram administrados por via endovenosa 30 minutos antes da 
cirurgia. A periodontite foi induzida através da inserção cirúrgica do fio de náilon em torno dos 
segundos molares superiores esquerdos dos ratos. Os animais foram sacrificados 11 dias após o 
procedimento cirúrgico. A. Regiao do tecido conjuntivo periodontal em animal do grupo normal com 
ausência de infiltrado inflamatório. B. Crista óssea alveolar do segundo molar superior de animal do 
grupo normal, mostrando ausência quase total de imunomarcação para Colagenase. C. Tecido 
conjuntivo periodontal em animal do grupo salina com intenso infiltrado inflamatório. D. Região da 
crista óssea alveolar do animal do grupo salina na qual observou-se intensa reabsorção óssea e 
intensa imunomarcação para colagenase em osteoclastos (indicado por setas) e nas corticais que 
estão sofrendo erosão osteoclástica.  E. Tecido conjuntivo periodontal em animal do grupo tratado 
(IFX 5 mg/kg) com diminuição do infiltrado inflamatório.  F. Região da crista óssea alveolar do grupo 
tratado demonstrando maior integridade morfológica da crista e menor imunomarcação de 
osteoclastos para colagenase. Aumento 400x. 
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5  DISCUSSÃO 

 

Atualmente as doenças periodontais constituem a maior causa de perda 

dentária em adulto (DE LIMA et al., 2000). Na patogênese da periodontite há fatores 

fundamentais para a sua ocorrência, tais como: placa microbiana acumulada e 

predisposição do hospedeiro através de uma resposta imune alterada (BEZERRA et 

al., 2000). 

 

Tradicionalmente, a periodontite é abordada terapeuticamente com manobras 

mecânicas que envolvem raspagem e alisamento radicular, que têm por objetivo a 

descontaminação da superfície dentária e a inibição de posterior acúmulo de placa. 

Apesar de a terapia tradicional oferecer bons resultados, é recorrente a incidência de 

casos nos quais a recidiva trouxe insucesso ao tratamento. Nestes casos, uma 

abordagem sistêmica através do conhecimento dos mecanismos de ação da doença 

pode oferecer uma alternativa exitosa no combate à doença periodontal (AZOUBEL 

et al., 2007).  

 

Partindo-se do pressuposto de que a resposta do hospedeiro é fundamental 

para a evolução da doença, pesquisas vêm sendo realizadas no sentido de que a 

modulação desta resposta podem otimizar o tratamento da periodontite (MENEZES 

et al., 2005).  

 

Neste trabalho, buscou-se investigar o efeito osteoprotetor do tratamento com 

infliximabe assim como verificar os mecanismos através dos quais este 

medicamento atua no modelo da doença periodontal induzida em ratos. Para tal, a 

periodontite foi induzida através da inserção cirúrgica de fio de sutura de náilon 3.0 

em torno do segundo molar superior esquerdo de ratos Wistar, conforme o modelo 

reproduzido por vários autores (PAGE, 1981; BEZERRA et al., 2000; LEITAO et al., 

2005; AZOUBEL et al., 2007). A técnica de indução da doença periodontal descrita 

age através de trauma mecânico como formador de biofilme na região periodontal. O 

11º dia após a cirurgia é o período em que se observa o pico da reabsorção óssea 

com intenso processo inflamatório com infiltrado leucocitário (DE LIMA et al., 2000).  
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A técnica da ligadura produz peças anatômicas de fácil mensuração da perda 

óssea alveolar e excelente reprodutividade em estudos. Além disso, durante o curso 

temporal da doença, podem-se mensurar parâmetros sistêmicos (LIMA et al., 2004). 

O modelo utilizado oferece condições de reproduzir as principais características 

observadas na doença periodontal em seres humanos, uma vez que a estrutura 

morfológica periodontal dos molares dos ratos, o que inclui epitélio gengival, epitélio 

sulcular, epitélio juncional, fibras colágenas periodontais, cemento e osso alveolar 

(BEZERRA et al., 2000). 

 

Através da avaliação da área da perda óssea alveolar da região desafiada 

com periodontite induzida pôde-se inferir que a dose que ofereceu maior proteção foi 

a de 5 mg/kg, uma vez que esta dose apresentou maior efeito osteoprotetor 

causando menor reabsorção óssea quando comparado aos grupos que receberam 

administração endovenosa pré-operatória de infliximabe nas doses de 1,0 e 10,0 

mg/kg. A comparação entre os resultados das doses de 1,0 e 5,0 mg/kg estão em 

concordância com estudos realizados com clorpromazina (inibidor da síntese de 

TNF-α), onde foi demonstrada uma proteção óssea de maneira dose-dependente 

(DE LIMA, et al., 2000). A relação dose-dependente cessou em altas concentrações 

de infliximabe (10 mg/kg), o que também pôde ser observado em estudos in vitro, 

em que foi constatada uma menor atividade osteoblástica diante de altas doses de 

clorpromazina, provalvelmente devido a uma redução dos níveis basais de TNF-α, 

necessários ao equilíbrio fisiológico dos tecidos periodontais  (KOMODA et al., 

1985).  Por caracterizar uma maior proteção óssea frente ao desafio da DPE, a dose 

de infliximabe eleita para as análises posteriores do grupo tratado foi a dose única 

de 5,0 mg/kg. 

 

Corroborando com os resultados da morfometria, a análise histopatológica 

das lâminas em HE dos animais submetidos à cirurgia de indução da doença exibiu 

caractísticas clássicas da doença periodontal induzida: destruição do osso alveolar e 

do cemento bem como desorganização das fibras colágenas do periodonto e 

infiltrado de células polimorfonucleares no tecido conjuntivo periodontal em animais 

submetidos à periodontite induzida. Houve redução da intensidade de todas estas 

características nos animais submetidos ao tratamento com infliximabe (5 mg/kg). 

Estes dados obtidos confirmam achados anteriores como os descritos por Lima et al. 
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(2004) que elegeram a talidomida e a pentoxifilina como fármacos de estudo, as 

quais são reconhecidas por seu efeito de inibição da síntese de citocinas, 

principalmente TNF-α.  

 

Os valores de hematócrito e hemoglobina se relacionam ao número e 

quantidade de hemoglobina dos eritrócitos. Quando estes valores estão diminuídos 

em mais de duas unidades de referência respectivas à média, dependendo da idade, 

fala-se em anemia (BECKER, 2001). No estudo realizado, o hematócrito teve uma 

maior porcentagem no grupo tratado com medicação (infliximabe 5 mg/kg) em 

relação aos grupos normal e salina, demonstrando, juntamente com os resultados 

de hemoglobina, os quais estão diretamente relacionados, que o infliximabe 

ofereceu um aumento destas taxas, o que corrobora com os dados obtidos em um 

estudo clínico do infliximabe na doença de Crohn, em que a infusão sistemática da 

medicação ofereceu um aumento gradual do hematócrito e da taxa de hemoglobina 

(AKMAN et al., 2006).   

 

Leucocitose é definida como um aumento do número de leucócitos circulantes 

(>11000/mm3). Pode ser fisiológico, como no caso do recém-nascido (até 

30000/mm3), secundária ao exercício, distúrbios emocionais, tais como inflamação, 

medo, agitação ou secundária às doenças infecciosas, inflamatórias, neoplásicas, às 

condições de estresse metabólico (acidose, anóxia, etc), sangramentos agudos ou 

doenças hematológicas (BECKER, 2001). 

 

Os grupos analisados demonstraram leucocitose nos grupos infliximabe 5mg 

e Salina em relação ao controle. Assim, podemos afirmar que a cirurgia 

proporcionou um processo inflamatório, como efeito desejado para o teste do 

fármaco. 

 

Os neutrófilos polimorfonucleares correspondem ao aumento de 6000 ou 10 

000/mm3. É visto mais freqüentemente em infecções bacterianas agudas e forma 

transitória no início de infecções virais (BECKER, 2001). A neutrofilia observada no 

hemograma do grupo salina demonstra que houve diferença da neutrofilia com o 

grupo controle. Isto denota um efeito sistêmico da periodontite experimental, 

provavelmente por causa da translocação bacteriana provocada pela infecção local. 
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O grupo tratado com infliximabe não obteve diferença significativa entre o grupo 

controle. Conclui-se, dessa forma, que o infliximabe foi capaz de diminuir o infiltrado 

neutrofílico na corrente sanguínea.  

 

Os neutrófilos caracterizam a primeira linha de defesa do hospedeiro frente à 

agressão. Além da capacidade fagocitária, importante no combate à infecções, estas 

células são capazes de produzir e liberar mediadores inflamatórios que perpetuam a 

amplificação de recrutamento  e ativação de células polimorfonucleares, sustentando 

assim a resposta inflamatória e o dano tecidual. Além disso, os neutrófilos ativados 

são capazes de liberar radicais livres e enzimas proteolíticas, os quais possuem 

capacidade de promover dano tecidual (VAN DYKE, 2003). 

 

Os dados obtidos através do ensaio da MPO do sangue periférico por 

citometria de fluxo mostraram uma diminuição da enzima intragranular em neutrófilos 

do grupo salina em relação ao grupo controle e ao grupo tratado o que significa uma 

maior degranulação sistêmica em decorrência do desafio da doença periodontal; não 

houve diferença significativa entre os grupos controle e tratado, o que comprova o 

efeito antiinflamatório do tratamento com infliximabe (5,0 mg/kg). A provável 

translocação bacteriana decorrente da DPE merece estudos complementares 

posteriores, uma vez que resultados clínicos publicados por Schwarz, Hoven e 

Schwendenwein (2011) corroboram para tal hipótese. 

 

Schwarz, Hoven e Schwendenwein (2011) compararam análises de MPO por 

citometria de fluxo em cavalos saudáveis com cavalos com sepse ou inflamação 

local. Os animais com sepse apresentaram índices de MPO menores do que os 

animais com inflamação local e do que animais saudáveis demonstrando que a 

degranulação sistêmica estaria relacionada a anemia megaloblástica, leucemias e 

síndromes de resposta inflamatória sistêmica (SCHWARZ; HOVEN; 

SCHWENDENWEIN, 2011).  

 

Os nossos achados, assim como os apresentados por Schwarz, Hoven e 

Schwendenwein (2011) podem estar relacionados com a incidência de translocação 

bacteriana, no nosso caso, durante o curso da doença periodontal induzida. Para 

confirmar esta hipótese seriam necessários estudos complementares de 
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translocação em sangue periférico e no baço, órgão envolvido na primeira linha de 

defesa imunológica contra bactérias presentes no sangue. 

 

De acordo com os resultados obtidos nas análises de atividade enzimática de 

MPO gengival foi possível concluir que a indução da doença periodontal também 

ocasionou um aumento significativo do infiltrado leucocitário, contudo, apenas no 

terceiro dia após a indução da DPE foi observado aumento da MPO gengival. 

Quando submetidos ao tratamento com infliximabe os animais operados obtiveram 

uma redução da resposta inflamatória aguda quando comparados com o grupo 

salina, o que foi evidenciado nos ensaios de MPO com três dias de pós-operatório. 

Assim, sugere-se que o medicamento diminui a quimiotaxia de células concernentes 

à inflamação, e seu efeito relacionado à diminuição dos efeitos da enzima 

mieloperoxidase, analisado sob a osteólise periodontal. 

 

Tais achados divergem dos apresentados por Pers et al. (2008), que analisou 

parâmetros periodontais em pacientes portadores de artrite reumatóide tratados com 

infliximabe, onde foi observada diminuição da perda de inserção periodontal sem 

alteração do quadro inflamatório (PERS et al., 2008). 

 

Através dos resultados de densitometria obtidos por Western Blot com 

anticorpo para IL-1β e da sua dosagem no tecido gengival através da técnica de 

ELISA, foi possível verificar uma redução da expressão desta citocina pró-

inflamatória nos animais do grupo tratado na comparação com o grupo salina o que 

demonstrou que o infliximabe estaria agindo através de uma modulação da resposta 

pró-inflamatória nos hospedeiros desafiados com a doença periodontal experimental.  

 

A dosagem de TNF-α realizada através de ELISA possibilitou a identificação 

desta citocina como fundamental na modulação da resposta imune-inflamatória na 

periodontite, uma vez que os animais do grupo tratado obtiveram menor destruição 

óssea e apresentaram acentuada redução dos níveis teciduais de TNF-α, na 

comparação com os animais do grupo salina. Quando comparados com os animais 

do grupo controle, os ratos pertencentes ao grupo tratado apresentaram uma maior 

concentração de TNF-α, ou seja, tal citocina foi necessária para o surgimento da 
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resposta à agressão periodontal causada pela cirurgia de indução da doença, mas 

também foi importante na indução da osteólise durante a evolução da periodontite.  

Estes achados corroboram com o trabalhos que sugerem que o efeito 

osteoclastogênico da ativação via TNF necessário para o início da osteólise 

inflamatória é mediada e intensificada através de uma interação via IL-1β (WEI et al., 

2005; ASSUMA et al., 1998).  Foi possível observar que a destruição óssea de 

origem inflamatória ocorre de maneira dependente da ação destas duas citocinas 

pró-inflamatórias, tornando fundamental a compreensão do mecanismo de interação 

entre elas e os processos desencadeados por este mecanismo na patogênese da 

periodontite. 

 

Com o objetivo de investigar as vias de ativação da osteólise na doença 

periodontal experimental foram realizadas análises de imunomarcação através do 

método da imunohistoquímica. Na imunomarcação para RANK, os animais 

pertencentes ao grupo salina apresentaram, além das características histológicas 

clássicas da periodontite, intensa marcação para este anticorpo, principalmente em 

osteoclastos. Tais achados correspondem positivamente com dados obtidos através 

da investigação da via RANK-RANK-L de ativação osteoclástica na osteólise 

inflamatória  (KHOSLA, 2001; BOYCE; XING, 2007). 

 

Foi constatada ainda uma forte incidência de imunomarcação para RANK no 

infiltrado neutrofílico em tecido conjuntivo periodontal de animais do grupo salina.  

Os animais tratados com infliximabe apresentaram menor marcação neutrofílica para 

RANK na comparação com o grupo salina.  Estes dados estão alinhados aos 

achados em pesquisa realizada com pacientes portadores de artrite reumatóide que 

tiveram o fluido sinovial coletado e analisado. Os neutrófilos presentes no líquido 

articular dos pacientes com osteoartrite apresentaram aumento da expressão de 

RANK e OPG, o que sugeriu que estas células seriam importantes na remodelação 

óssea em sítios inflamados, uma vez que é grande a população neutrofílica nestes 

locais (POUBELLE et al., 2007). 

 

Desta forma, foi possível demonstrar que o tratamento com infliximabe nas 

condições do modelo proposto foi capaz de reduzir a expressão de RANK em 



85 
 

osteoclastos e neutrófilos, condições fundamentais para o suporte da osteólise 

inflamatória observada na periodontite experimental. 

A análise da imunomarcação de RANK-L possibilitou a observação de que 

houve um aumento da intensidade de marcação na crista alveolar, principalmente 

em osteoblastos de animais do grupo salina quando comparados ao grupo controle 

e ao grupo de animais tratados com o medicamento em estudo, o que confirmou os 

dados sugeridos por pesquisas que investigaram o papel de RANK-L na 

osteoclastogênese, como Khosla (2001), Jin et al. (2006) e Boyce e Xing (2008). 

 

Além disso, foi possível observar restos epiteliais de Malassez circundados 

por infiltrado inflamatório e com imunomarcação para RANK-L nos animais do grupo 

tratado, porém houve uma marcação mais intensa no grupo salina para RANK-L 

nestas estruturas.  

 

A formação destas estruturas ocorre durante o desenvolvimento da raiz 

dentária. A formação radicular é iniciada por atividade mitótica que a alonga na 

direção apical, produzindo uma estrutura tubular de dupla camada de células 

epiteliais, esta estrutura é denominada bainha epitelial de Hertwig e é responsável 

pela formação de dentina. Assim que a camada superficial de dentina começa a 

calcificar as células da bainha epitelial adjacente começam a se destacar da 

superfície radicular. Este processo resulta em ilhotas de célula denominadas restos 

epiteliais de Malassez. A importância dos restos epiteliais de Malassez reside não 

apenas na manutenção da função normal dos elementos celulares periodontais, mas 

também contribui de maneira significante na regeneração periodontal (RINCON; 

YOUNG; BARTOLD, 2006). Recentemente, foi demonstrado que a redução do 

número de REM de acordo com o avanço da idade se dá por apoptose, e é 

conhecido que em algumas condições patológicas experimentais as células do REM 

podem proliferar (CERRI; GONCALVES; SASSO-CERRI, 2009). 

 

Estudos realizados em tecido periodontal inflamado demonstraram que os 

restos epiteliais de Malassez podem ter importância fisiológica no processo de 

reparo tecidual, principalmente do cemento através da secreção de proteínas 

matriciais que teriam sido expressas durante o desenvolvimento do órgão dentário 

(HASEGAWA et al., 2003).  
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Os achados histológicos observados através da imunomarcação para RANK-

L sugerem ativação da via Osteoprotegerina-RANK-RANK-L nos REM, sugerindo 

que quanto maior o processo inflamatório osteolitico e maior reabsorção da raiz do 

dente maior ativação dessas células através dessea via e, portanto, possivelmente 

maior ativação de um mecanismo protetor, ainda desconhecido. Esse mecanismo 

protetor ainda não está claro e parece não envolver osteoprotegerina já que a 

imunomarcação nos grupos desafiados não foi diferente. Esses achados da 

presença dos REM na raiz do dente ao nível do cemento e na inserção ao osso 

alveolar nos grupos desafiados corroboram com trabalhos anteriores (RINCON; 

YOUNG; BARTOLD, 2006).  Ainda, o ligamento periodontal poderia receber a 

sinalização via REM e esse contribuiria com a proteção e síntese óssea e 

cementária, já que células do ligamento periodontal são capazes de diferenciar-se 

em células da linhagem osteoblástica/cementoblastica e podem agir na regeneração 

do ligamento periodontal através da formação de cemento (ISAKA et al., 2001). 

 

Através dos resultados da imunomarcação para Osteoprotegerina (OPG), foi 

possível constatar que as maxilas dos animais submetidos à doença periodontal 

induzida que foram tratados com a substância em estudo apresentaram a marcação 

mais intensa na região do osso alveolar, principalmente em fibrolastos, o que implica 

que tais células poderiam estar ativas no que concerne à produção e secreção de 

OPG para atividade osteolítica.  

 

Estes dados estão de acordo com a literatura quando afirma que OPG é 

produzida por células do ligamento periodontal, fibroblastos gengivais e células 

epiteliais e é responsável pela regulação negativa de RANK-L atuando como 

receptores solúveis através de um antagonismo competitivo por RANK-L, ou seja, 

OPG inviabiliza RANK-L para RANK (WEI; SIEGAL, 2008; SCHNEEWEIS; 

WILLARD; MILLA, 2005). 

 

Biópsias de tecido sinovial de pacientes portadores de artrite reumatóide 

tratados com infliximabe apresentaram alta expressão de OPG em um trabalho 

desenvolvido com 18 indivíduos (CATRINA et al., 2006). Tais achados são 
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semelhantes aos obtidos através da imunomarcação no tecido conjuntivo periodontal 

dos animais do grupo tratado. 

Não houve imunomarcação para OPG visível em neutrófilos da região do 

infiltrado inflamatório nos grupos salina e tratado. Estes achados divergem do que foi 

proposto por Poupelle  et al. (2007), afirmando que neutrófilos expostos a ambiente 

inflamado expressavam OPG. 

 

Com o objetivo de confirmar dados obtidos anteriormente, a 

imunohistoquímica para marcação da metaloproteinase -1/-8 (MMP -1/-8) foi 

realizada. É necessário salientar que a MMP-1 (tipo fibroblasto) e a MMP-8 

(neutrofílica) fazem parte de um grupo de metaloproteinases chamados de 

colagenases (DAHAN et al., 2001).  

 

Em nossa pesquisa, os animais pertencentes ao grupo salina exibiram intensa 

imunomarcação para MMP-1/-8, mostrando que o tecido gengival inflamado, os 

níveis destas colagenases estão aumentados. Estudos prévios demonstraram que a 

saliva, bolsa periodontal ou plasma de indivíduos com periodontite apresentaram 

níveis de MMP-8 superiores aos de pacientes normais e que a terapia periodontal foi 

capaz de reduzir estes níveis, sugerindo que MMP-8 seria um bom marcador para 

detecção de sítios periodontais em pacientes com a doença ativa (KINANE et al., 

2003). 

 

Nos animais que receberam infliximabe 5mg/kg, houve uma acentuada 

redução da marcação para as colagenases, demonstrando que nesta concentração 

o infliximabe foi capaz de inibir a expressão desta enzima, o que pode estar 

relacionado com a diminuição da infiltração neutrofílica e da atividade osteoclástica. 

 

Neste estudo, demostramos que o tratamento com infliximabe foi capaz de 

oferecer efeito antiinflamatório no modelo da doença periodontal experimental. Além 

disso, ele foi capaz de proteger as estruturas do periodonto na periodontite induzida.  

 

Então, baseado em nossos achados e na literatura sugerimos o modelo 

hipotético proposto na figura 18. 
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Figura 18. Modelo hipotético proposto demonstrando a presença de mediadores 

inflamatórios nos processos de diferenciação e ativação osteoclástica através da via de 
sinalização RANK-RANK-L- OPG e a participação dos restos epiteliais de Malassez na 
fisiopatologia da doença periodontal experimental a partir de estímulo via RANK-L.  
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6  CONCLUSÕES 

 

1. O tratamento prévio com infliximabe foi capaz de reduzir os níveis teciduais 

de citocinas pró-inflamatórias e as caracterísitcas da inflamação na periodontite 

experimental. 

 

2. Infliximabe, por diminuir o índice de reabsorção óssea e por menor 

imunomarcação osteoclástica para RANK, causou osteoproteção na doença 

periodontal induzida através da via Osteoprotegerina/RANK-L. A concentração que 

se mostrou mais eficaz foi a de 5mg/kg. 

 

3. Ainda, infliximabe foi capaz de reduzir a atividade de MPO gengival e manter 

o índice de MPO neutrofílico no sangue periférico, sugerindo que a atividade 

inflamatória neutrofílica precede a reabsorção óssea. 

 

4. Nossos achados sugerem um efeito deletério sistêmico da periodontite em 

razão da redução do índice de MPO em neutrófilos e leucocitose, efeitos estes que 

foram reduzidos pelo infliximabe. 

 

5. Em resumo, o tratamento com infliximabe (5mg/kg) teve efeito osteoprotetor e 

antinflamatório no modelo da periodontite experimental em ratos Wistar. Contudo 

mais estudos são necessários para avaliar o infliximabe no contexto clínico e 

imunoinflamatório. 

 

6. A manutenção da integridade periodontal é também influenciada pela ação 

dos restos epiteliais de Malassez, porém mais estudos se fazem necessários para 

que se estabeleça as vias de sinalização atuantes neste fenômeno. 
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ANEXO: 

 

 Cópia do protocolo de aceite da metodologia empregada na pesquisa pelo 

CONSELHO DE ÉTICA EM PESQUISA ANIMAL do Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará sob o 

número 78/2011. 
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