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RESUMO 



 

RESUMO 

 

 

A resposta do hospedeiro tem um importante papel na patogênese da doença 

periodontal. Mediadores como as citocinas liberadas por células inflamatórias durante a 

resposta imune, frente a um ataque bacteriano, desempenham papéis antagônicos que podem 

culminar com a proteção ou não do tecido agredido, o que fundamenta o paradigma da 

resposta Th1/Th2 na doença periodontal. Na tentativa de esclarecer a participação das células 

Th2, em diferentes tempos, na fase ativa da doença periodontal, bem como observar se o 

microambiente encontrava-se preparado para uma resposta Th1, induziu-se doença 

periodontal experimental em 30 ratos Wistar machos, através da colocação de ligaduras de 

algodão ao redor dos primeiros molares mandibulares. Os animais foram divididos, 

aleatoriamente, em dois grupos: Grupo 1 (G1 = 15) e Grupo 2 (G2 = 15). Em G1 as ligaduras 

foram mantidas por 2 dias, que configurou o estágio inicial da doença periodontal e no G2, as 

ligaduras foram mantidas por 15 dias, que foi considerado o estágio avançado da doença 

periodontal. Os dentes contralaterais serviram de controle (sem ligaduras). Avaliação imuno-

histoquímica para o fator de transcrição específico para célula Th2 (GATA-3) e da 

subunidade IFN- γ R1 do receptor para IFN-γ (principal citocina da resposta Th1) foram 

avaliados nos tecidos gengivais dos ratos após o período de indução da doença. Após análise 

microscópica observamos que o fator de transcrição GATA-3 teve sua expressão diminuída 

com o avanço da perda óssea induzida e a subunidade IFN-γ R1 passou a se expressar na fase 

ativa da doença experimental, contudo não se alterou com a progressão da destruição tecidual. 

Estes resultados indicam que a resposta Th2 pode estar associada a uma resposta protetora na 

patogênese da doença periodontal e que a progressão da doença periodontal está relacionada 

com o desequilíbrio das respostas Th1/Th2. 
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ABSTRACT 



 

ABSTRACT 

 

 

Host response plays a major role in the pathogenesis of periodontal disease. Mediators 

such as inflammatory cytokines which are secreted during the immune response to bacterial 

challenges have ambiguous functions that may or may not lead to protection of the attacked 

tissue. In this context, experimental evidence suggests that T-helper 1 (Th-1) and T-helper 2 

(Th-2) mediated responses are potentially important during the disease process. The aims of 

this study therefore were to further clarify the role played by Th2 cells during  different time 

points of the active phase of periodontal disease, as well as, to investigate whether  there was 

any evidence of a  Th1 response in the periodontal disease microenvironment. Experimental 

periodontitis was induced in 30 Wistar male rats by placing cotton ligatures around the 

mandibular first molars. The rats were then randomly divided into two groups. Group1 

(G1=15) and Group 2 (G2=15). In G1 the ligatures were maintained for 2 days, whereas in G2 

the ligatures were left for 15 days, a time point that corresponds to the advanced stage of 

periodontal disease. The contra-lateral teeth served as controls (no ligatures). 

Immunohistochemical investigation for the presence in gingival tissue of Th2 specific 

transcription factor (GATA3) and the subunit of the IFN-γ receptor was carried out after the 

disease induction period. Light microscopy analysis revealed a decrease in the expression of 

GATA-3 as bone loss progressed. On the other hand, although IFN-γ R1 was detected at an 

early stage of the active phase of disease its expression remained unaltered during the 

remaining period of the study. These results indicate that the Th2 response have a protective 

role during the pathogenesis of periodontal disease and that the progression of the periodontal 

disease is related with the unbalance of the responses Th1/Th2.  
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INTRODUÇÃO 

 



 

 1. INTRODUÇÃO 

 

 

A inflamação do periodonto representa uma resposta do paciente frente à agressão do 

biofilme. Embora muitas bactérias sejam capazes de agredir diretamente o tecido do 

hospedeiro ele pode ser, principalmente, destruído pelo processo inflamatório decorrente 

desta agressão, como descrito por Baker et al (2002), Genco (1992), Offenbacher (1997), 

Yamazaki et al (1997) e Ukai et al (2001). 

Essa destruição tecidual, em resposta a um ataque bacteriano, ocorre porque células do 

hospedeiro ativadas liberam mediadores capazes de provocar reabsorção óssea e dissolução da 

matriz extracelular. Dentre estes mediadores destacam-se as citocinas, que são definidas como 

um grupo de moléculas que transmitem informações ou sinais de uma célula para outra, 

fazendo parte de uma rede de comunicação fundamental célula a célula. Estas proteínas 

ativam células alvo por interagir com receptores específicos na membrana plasmática, 

iniciando-se, a partir daí, uma cascata de ativação que culmina na mudança de comportamento 

da célula alvo, resultando numa mudança de atividade biológica. Elas têm a função de regular 

e dirigir a inflamação e cicatrização tecidual (OFFENBACHER, 1997).  

As citocinas, em geral, exibem propriedades que estão diretamente envolvidas na 

patogênese da doença periodontal, exemplos disso são as citocinas como a interleucina -1 (IL-

1) e fator de necrose tumoral  (TNF - do inglês Tumor Necrosis Factor) as quais regulam 

positivamente a síntese de colagenases e prostaglandinas pelos fibroblastos e macrófagos, 

estando envolvidas direta e indiretamente no processo de reabsorção óssea (ALEXANDER; 

DAMOULIS, 1994). 

Além das citocinas, Gemmel e Seymour (2004), Seabra (2006) citam as 

metaloproteinases teciduais, prostaglandina E2 (PGE2) e inibidores teciduais de 

metaloproteinases como mediadores envolvidos no colapso do tecido periodontal. 

 Células inflamatórias como os linfócitos T CD4 e CD8 são de grande importância na 

patogênese da doença periodontal, pois podem governar o perfil de citocinas produzidas 

frente a uma agressão por um agente infeccioso (ROMAGNANI, 1994; YAMAMOTO et al, 

1997, TAKEICHI et al, 2000). Além das células T, células B podem estar diretamente 

envolvidas no processo destrutivo do periodonto (TAUBMAN et al, 2005).  

O tipo de célula envolvida na doença periodontal parece ser dependente da resposta do 

hospedeiro frente ao desafio bacteriano, quando a resposta é adequada a lesão inflamatória 

pode permanecer estável, esta lesão é descrita por Gemmel e Seymour (2004) como 



 

semelhante a uma reação de hipersensibilidade do tipo tardia, onde linfócitos T, 

especificamente TCD4h1 (do inglês, T helper 1) predominam, já nas lesões progressivas 

grandes números de células B e plasmócitos são encontradas, sugerindo a participação de 

células TCD4h2. 

A resposta celular Th1 é caracterizada pela presença do IFN-, que é a principal 

citocina ativadora dos macrófagos e exerce funções críticas na imunidade inata e na 

imunidade específica mediada pela célula. Esta citocina é responsável por promover a 

diferenciação das células TCD4 virgens para a subpopulação Th1 e inibir a proliferação das 

células Th2 (ABBAS, LICHTMAN e PILLA, 2008). Citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, 

descritas como citocinas Th2, são associadas com a resposta imune humoral e alérgica, 

enquanto outras como a IL-2 agem como fator de crescimento para células T; contudo, a 

habilidade de uma célula responder a uma citocina específica depende da expressão do 

receptor para aquela citocina na superfície da célula (SKARENTA et al, 2000). 

Apesar de já se conhecer muito sobre a patogênese da doença periodontal, ainda não 

se sabe a composição exata do perfil de célula T durante a fase ativa da doença; no entanto, 

seria importante estabelecer que tipo de resposta imune (Th1 ou Th2) protegeria o paciente. O 

desenvolvimento de uma apropriada subpopulação de células T é determinante para a eficácia 

da resposta imune a vários patógenos (LEE, et al, 2000). Então, torna-se necessário estudar 

que tipo de células Th predominam durante a resposta imune que está sendo “construída” 

frente a uma agressão bacteriana. 

Baseado em um modelo experimental de doença periodontal, este estudo pretende 

observar em que estágio (inicial e avançado) da doença induzida há predomínio de células 

Th2, através da expressão do fator de transcrição específico para esta célula: GATA-3. Será 

observado, ainda, em que estágio as células apresentam-se mais preparadas para responder a 

uma resposta Th1, através da expressão da cadeia IFN-R1 do receptor para IFN-. Estes 

dados serão correlacionados com a severidade da destruição periodontal determinada clínica e 

histologicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO DA LITERATURA 



 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A doença periodontal constitui uma condição inflamatória crônica de caráter 

infeccioso que acomete os tecidos periodontais de proteção e/ou sustentação. Assim como em 

outras infecções, as interações entre bactérias e hospedeiro determinam a natureza da doença 

resultante, classificando-se em gengivite e periodontite. O termo gengivite refere-se a uma 

condição inflamatória limitada às gengivas livre e inserida. A gengivite crônica, atualmente 

chamada de doença gengival induzida por placa, uma das doenças mais comuns em humanos 

(LINDHE, 2005), pode envolver, no mínimo, um sítio por paciente, afeta acima de 80% da 

população e, em algumas circunstâncias, cerca de 100%, sendo observada em todos os grupos 

etários (NEVILLE et al, 2004). 

A gengivite crônica pode permanecer nesse estado ou com a presença contínua do 

biofilme periodontopatogênico progredir para o estado de periodontite (HUGOSON et al, 

1998). Entretanto, nem toda gengivite evolui para periodontite (TANNER et al, 1998) embora 

toda periodontite apresente uma história prévia de gengivite (CARRANZA, NEWMAN, 

1997; LINDHE, 2005).  

A periodontite crônica compreende uma condição imuno-inflamatória que envolve 

todo o tecido periodontal (gengiva livre e inserida, cemento, ligamento e osso alveolar), 

conduzindo à destruição progressiva das estruturas de suporte (destruição do ligamento 

periodontal e reabsorção do osso alveolar) com subseqüente perda da inserção gengival, 

formação de bolsa periodontal e eventual perda do elemento dentário (YAMASAKI et al., 

1997).  A periodontite é a principal causa de perda dentária em adultos (BAKER et al., 2002). 

Em todas as formas de doença periodontal, o biofilme é o principal fator etiológico 

extrínseco, o qual após algum tempo de acúmulo, provoca mudanças morfológicas e 

funcionais na gengiva, resultando em uma lesão gengival que foi categorizada no estudo 

clássico de Page e Schoroeder em 1976, citado por Kinane, Berglundh e Lindhe (2005) em 

lesão gengival inicial, precoce, estabelecida e avançada, onde cada estágio pode evoluir para o 

outro sem linhas divisórias nitidamente perceptíveis. Para estes autores parecem existir dois 

tipos de lesão estabelecida: uma que permanece estável e não progride por meses ou anos e 

outra que se torna mais ativa e se converte em lesão progressivamente destrutiva. As 

principais alterações morfológicas destes estágios encontram-se resumidas no quadro 1. 

 



 

 

Estágio Tempo 

(dias) 

Vasos 

Sanguíneos 

Epitélio Juncional 

e sulcular 

Células 

Imunes 

Colágeno 

Lesão Inicial 2 – 4 Dilatação 

vascular, ↑ do 

fluxo 

sanguíneo 

Infiltração por 

neutrófilos 

PMNs Perda 

perivascular 

Lesão 

Precoce 

4 – 7 Proliferação 

vascular 

Infiltração por 

neutrófilos, cristas 

epiteliais e áreas 

atróficas 

Linfócitos T 

e PMNs 

Perda 

aumentada ao 

redor do 

infiltrado 

Lesão 

Estabelecida 

14 – 

21 

Proliferação 

vascular e 

estase 

sanguínea 

Densamente 

infiltrado por 

neutrófilos, cristas 

epiteliais se 

aprofundam, perde 

sua adesão ao 

dente 

Linfócitos B 

e Plasmócitos 

Perda contínua 

nas direções 

lateral e apical 

Lesão 

Avançada 

> 21 Proliferação 

vascular e 

estase 

sanguínea 

Migração apical, 

formando a parede 

mole da bolsa 

periodontal 

Predominam 

plasmócitos 

Dano extenso 

as fibras e 

perda do osso 

alveolar 
Adaptado de LINDHE et al, 2005; NEWMAN, TAKEI, CARRANZA, 2004. 

Quadro 1. Alterações morfológicas dos diferentes estágios da doença periodontal. 

 

As lesões periodontais destrutivas são caracterizadas, clinicamente, pela formação da 

bolsa periodontal, que ocorre devido à destruição do tecido conjuntivo gengival e osso 

alveolar, seguido por proliferação, migração apical e lateral do epitélio juncional (TENG, 

2003). 

Acredita-se que a lesão avançada (periodontite) depois de instalada pode progredir 

para uma lesão mais destrutiva. Segundo Kinane (2001) a progressão desta lesão ocorre como 

um processo contínuo que sofre períodos de exacerbação e remissão e descreve que a maior 

parte da população irá experimentar uma forma de periodontite com progressão lenta 

(crônica) enquanto poucos indivíduos irão exibir uma forma de destruição mais agressiva 

(rápida destruição).  

A maior susceptibilidade de alguns indivíduos à doença periodontal, levou Gemmell et 

al (2002b) a afirmar que esta doença é determinada por fatores genéticos e ambientais (fumo, 

stress, doenças sistêmicas, etc.). Estes fatores são considerados fatores de risco, ou seja, sua 

presença implica no aumento da probabilidade de uma doença ocorrer. Kinane (2001) relata 

que a doença periodontal destrutiva é uma consequência da interação de fatores de risco 



 

genéticos, ambientais, microbianos e locais e ressalta que a presença de microorganismos é 

um fator determinante na doença periodontal inflamatória, mas a progressão da doença está 

relacionada a fatores de risco associadas ao hospedeiro. 

Na literatura já é bem estabelecido que a doença periodontal é uma resposta 

inflamatória crônica ao biofilme dental. Para Gemmel et al. (2002) o tipo de resposta imune 

que ocorre na lesão periodontal é que irá determinar uma resposta protetora ou não ao 

periodonto.  

As primeiras teorias relacionando o papel do biofilme dental à doença periodontal 

sugeriram que existia mais uma mudança quantitativa, do que uma alteração qualitativa das 

espécies bacterianas. Posteriormente descobriu-se que o biofilme associado à saúde gengival 

diferia daquele observado na doença periodontal por apresentar uma microbiota característica 

(NISENGARD, NEWMAN, 1994). Os primeiros microorganismos que colonizam o biofilme 

são cocos e bacilos gram-positivos, se não removidos, surgem os cocos e bacilos gram-

negativos, logo após fusobacterias e filamentos e finalmente espirilos e espiroquetas. A 

gengivite visível clinicamente é relacionada ao surgimento de formas gram-negativas 

(SOCRANSKY, HAFFAJEE, 2005). 

Conforme revelam Socransky e Haffajee
 
(1992), a presença do biofilme dental é 

imprescindível para o desenvolvimento da doença periodontal, onde a combinação dos efeitos 

bacterianos diretos sobre os tecidos periodontais com os efeitos indiretos, obtidos a partir da 

capacidade dessas bactérias em induzir uma resposta no hospedeiro, caracteriza a natureza 

inflamatória dessa condição. 

Diversos mecanismos de resposta do hospedeiro tentam impedir o desenvolvimento de 

infecções bacterianas. A proteção ocorre devido à presença de barreiras físicas, químicas e 

pelo sistema imunológico. A imunidade pode ser inata (inespecífica) a qual é constituída pelas 

barreiras físicas e químicas, por fagócitos, células natural killers (NK) e por diversas 

moléculas efetoras, ou adquirida (específica) que é constituída por linfócitos, células 

apresentadoras de antígenos e imunoglobulinas (WOLF, RATEITSCHAK, 

RATEITSCHACK, 2006). Contudo, tipos celulares como as células epiteliais, células de 

Langerhans da mucosa oral, macrófagos teciduais, neutrófilos e células dendríticas que 

participam da imunidade inespecífica no periodonto podem agir direta ou indiretamente na 

apresentação de antígenos para ativar células T e B que constituem as principais células da 

imunidade adquirida (TENG, 2006).  

A imunidade inata pode ser estimulada por estruturas que são semelhantes a muitos 

grupos de microorganismos, sendo esta a resposta que proporciona a defesa inicial contra o 



 

ataque bacteriano. A patogenicidade de um microorganismo é em parte relacionada à sua 

capacidade de resistir aos mecanismos da imunidade inespecífica (ABBAS, LICHTMAN, 

PILLA, 2008). 

No periodonto, em contraste com o grande número de bactérias presentes no interior 

do sulco gengival, poucas são encontradas sob o epitélio, onde esta redução, provavelmente, 

resulta da combinação entre uma barreira física fornecida pelo epitélio e as respostas 

protetoras do hospedeiro, representadas pelos fatores humorais (anticorpo e complemento) e 

fagócitos humanos (GENCO, 1992; LINDHE, 1999; NISENGARD, NEWMAN, 1994). 

Quando o tecido gengival saudável sofre uma agressão microbiana, inúmeros fatores 

defensivos tais como descamação regular das células epiteliais na cavidade oral, integridade 

da barreira epitelial, fluxo positivo do fluido do sulco gengival, ação de anticorpos, função 

fagocitária de neutrófilos e macrófagos e a ação do sistema complemento, tentam eliminar a 

viabilidade de microorganismos patogênicos (KINANE, BERGLUNDH, LINDHE in 

LINDHE, KARRING, LANG, 2005) 

Estudos que interpretam o fluido do sulco gengival demonstram muitos produtos 

derivados da resposta imune frente a uma agressão bacteriana, como componentes do 

complemento e anticorpos específicos para as bactérias orais, os quais podem promover 

"clearance" bacteriana, como também fatores quimiotáticos, os quais conduzem a uma 

infiltração de neutrófilos e macrófagos, responsáveis pelos processos de fagocitose e lise das 

bactérias (CARRANZA, TAKEI, NEWMAN, 2004; GENCO, COHEN, GOLDMAN, 1997; 

OFFFENBACHER, 1997). 

 Como já descrito, o hospedeiro tenta eliminar espécies patogênicas através de vários 

mecanismos inespecíficos e específicos, mas algumas espécies são capazes de liberar fatores 

antigênicos que conseguem escapar dos mecanismos de defesa do hospedeiro e então causar 

danos aos tecidos via interações imune/inflamatórias. Com a agressão contínua, decorrente do 

processo inflamatório, poderá ocorrer perda óssea alveolar e perda de colágeno necessário 

para a inserção tecidual (TENG, 2003). 

Delima et al. (2002) relatam que a resposta inflamatória, muitas vezes, é eficaz em 

prevenir a significante colonização microbiana nos tecidos gengivais. Contudo, em alguns 

indivíduos, a reação à bactéria leva a uma excessiva resposta do hospedeiro resultando em 

destruição periodontal. Os autores acreditam que a predisposição à doença periodontal pode 

ocorrer quando elevados níveis de interleucinas (IL-1) são encontradas. 

Outro exemplo de destruição tecidual associado à resposta do hospedeiro, foi 

observado por Seabra (2006) quando considerou a presença de metaloproteinases teciduais, 



 

que são enzimas celulares responsáveis pela degradação da matriz extracelular e do 

componente orgânico do osso, presentes de forma significativa em lesões de gengivite e 

periodontite. Estas enzimas podem ser induzidas na presença de patógenos periodontais. 

A primeira frente de defesa do hospedeiro consiste na resposta inflamatória 

inespecífica, que é caracterizada por sua rápida ativação e pelos mecanismos de fagocitose. 

Os polimorfonucleares (PMNs) são as primeiras células a atuarem em resposta a antígenos 

bacterianos(WOLF, RATEITSCHAK, RATEITSCHAK, 2006). Essas células são atraídas da 

circulação para o tecido gengival por meio de estímulos quimiotáticos suscitados por 

microorganismos no biofilme (LINDHE, KARRING, LANG, 2005). Para Teng (2003) os 

neutrófilos podem assumir um papel protetor ou destrutivo na doença periodontal. Indivíduos 

que sofrem de desordens neutrofílicas apresentam uma maior susceptibilidade à doença 

periodontal, demonstrando que a sua presença é essencial nos processos de defesa do 

hopsedeiro e seu papel destrutivo é fundamentado nas metaloproteinases teciduais (MMPs) e 

ou citocinas pró-inflamatórias liberadas por elas, que contribuem para a destruição dos tecidos 

periodontais. 

Os neutrófilos apresentam um tempo de vida médio curto (48-72 horas) e se, durante 

esse tempo, não forem suficientemente eficazes no controle bacteriano, logo começam a ser 

substituídos pelos monócitos/macrófagos, os quais representam a segunda linha de defesa 

celular (FREITAS, 1997; MYIASAKI, 1991).  

Como descrito por Genco (1992), em qualquer condição inflamatória onde ocorre 

perda tecidual, há recrutamento de monócitos/macrófagos, uma vez que estas células possuem 

a capacidade de fagocitar restos necróticos e secretar citocinas inflamatórias e reparadoras. Os 

macrófagos constituem um importante componente de interligação com a resposta 

inflamatória específica, na forma de célula apresentadora de antígeno (APC) dos 

microorganismos fagocitados, aos linfócitos T e B (TENG, 2006). São considerados fagócitos 

de vida longa, que podem provocar reações de defesa prolongadas no hospedeiro, sendo 

também capazes de produzir citocinas que medeiam a inflamação e a reparação dos tecidos 

nos locais da infecção (ABBAS, LICHTMAN, PILLAI, 2008).   

Os macrófagos estão envolvidos na iniciação da resposta imune como célula 

apresentadora de antígenos e na fase efetora como célula microbicida, tumoricida e 

inflamatória, além de possuir funções regulatórias, caracterizando-se como células 

fagocitárias capazes de ingerir e digerir antígenos exógenos. Com a fagocitose ele torna-se 

ativo, mas, sua atividade pode ser aumentada por vários fatores ativadores como o IFN-γ 

secretado pelas células T ativadas, que se ligam a receptores nos macrófagos. Adicionalmente 



 

os macrófagos ativados secretam citocinas como o TNF-α (do inglês “tumor necrosis factor”) 

que ajuda a eliminar uma grande variedade de patógenos e também passam a expressar altos 

níveis de moléculas de MHC da classe II, aumentando sua capacidade como célula 

apresentadora de antígeno (ISHIKAWA et al, 1997). Também são capazes de ativar células 

Th1 que participam da resposta imune adaptativa (TENG, 2003). 

Células NK (do inglês natural killer), uma terceira classe de linfócitos, de acordo com 

Abbas, Lichtman e Pillai (2008) estão envolvidas na imunidade inata contra vírus e outros 

microorganismos intracelulares. 

 Moléculas efetoras solúveis como as do sistema complemento (C) e as proteínas de 

fase aguda (proteína C reativa), também participam da resposta imune inespecífica. Os fatores 

solúveis do sistema complemento C1 a C9 circulam no sangue de todas as partes do 

organismo, com a maioria dessas proteínas apresentando função enzimática que pode ser 

ativada por duas vias diferentes (via clássica ou alternativa). A ativação desse sistema resulta 

na quimiotaxia de PMN, na opsonização de microoganismos e na formação de um complexo 

de ataque à membrana, o qual tem efeito bactericida (WOLF, RATEITSCHAK, 

RATEITSCHAK, 2006). 

Os sistemas de defesa da imunidade inata são efetivos no combate a muitos agentes 

bacterianos, mas são limitados àquelas bactérias que são portadoras de moléculas superficiais. 

Muitas bactérias evoluíram formando cápsulas que as envolvem, o que permite esconder essas 

moléculas, tornando o reconhecimento pelos fagócitos impossível. Contudo, o mecanismo de 

reconhecimento usado pelos linfócitos da resposta imune adaptativa superou essa dificuldade 

(JANEWAY et al, 2000). Esta imunidade, de origem mais recente na escala evolutiva, é 

responsável pela resposta precisa do sistema de defesa. Os linfócitos são as células chave da 

imunidade adquirida (WOLF, RATEITSCHAK, RATEITSCHAK, 2006). 

A resposta adquirida divide-se em resposta imune humoral e imunidade mediada por 

célula. A imunidade humoral é mediada pelos anticorpos, produzidos por linfócitos B. Os 

anticorpos reconhecem especificamente os antígenos microbianos, neutraliza-os e marcam os 

microorganismos para eliminação através de vários mecanismos. A imunidade mediada por 

célula se desenvolve para eliminar microorganismos intracelulares, tais como vírus e algumas 

bactérias, os quais estão inacessíveis aos anticorpos circulantes, sendo as células T as 

principais participantes deste processo (ABBAS, LICHTMAN, PILLAI, 2008). As respostas 

imunes não acontecem de forma independente da outra, segundo os mesmos autores, a 

resposta inespecífica fornece a primeira linha de defesa contra os microorganismos e pode 

interagir de dois modos com a resposta adquirida: a imunidade inata estimula a adquirida e a 



 

imunidade adquirida usa os mecanismos efetores da imunidade inata para eliminar os 

microorganismos. 

São reconhecidas duas classes principais de células T: uma classe inclui os linfócitos T 

citotóxicos (LTc) que matam as células infectadas por vírus e a outra compreende os 

linfócitos T auxiliares (LTh – do inglês T helper), com função ativadora sobre outras células, 

como os linfócitos B e os macrófagos. Os linfócitos T e B possuem diferentes tipos de 

receptores em sua superfície, que lhes permitem reconhecer um antígeno (JANEWAY et al., 

2000). Uma outra população de células T, chamada célula T regulatória, tem funções 

imunossupressoras, sendo responsáveis pela regulação da resposta imune (GEMMELL, 

SEYMOUR, 2004).  

As células T e B são as principais células envolvidas na resposta imune adquirida e 

segundo Offenbacher (1997) elas estão presentes no infiltrado inflamatório de lesões 

periodontais, juntamente com plasmócitos. As células Th controlam a resposta contra 

antígenos bacterianos pela produção de citocinas, as quais regulam o balanço entre uma 

resposta inflamatória não protetora e uma resposta protetora com anticorpos.  

Os linfócitos T auxiliares são capazes de estimular expansão clonal da célula B e estão 

envolvidos nas diferentes fases de ativação da célula B. Citocinas derivadas da célula TCD4 

como a IL-2, 4, 6 e 21 podem estimular a diferenciação e proliferação, bem como servir de 

fator de crescimento para a célula B (ABBAS, LICHTMAN, PILLAI, 2008).   

Células T e B só são distinguíveis morfologicamente após terem sido estimuladas por 

antígeno. Células B ativadas desenvolvem e diferenciam-se em células secretoras de 

anticorpos chamadas plasmócitos. As células T ativadas secretam uma grande variedade de 

mediadores chamados linfocinas, interleucinas ou citocinas (ALBERTS et al., 1997). 

Células ou linfócitos T (LT) após deixarem a medula óssea migram para o timo a fim 

de sofrer seu processo de amadurecimento. Os linfócitos B sofrem seu processo de 

amadurecimento, nos mamíferos, na própria medula (o “B” refere-se a bone marrow em 

inglês – medula óssea) e uma vez completada a maturação entram na corrente sanguínea e 

migram para os órgãos linfóides periféricos (ABBAS, LICHTMAN, PILLAI, 2008). 

 Baseados em uma revisão da literatura Ho, Pai (2007) descrevem duas novas 

subpopulações funcionais de células T: as células Th17 e as células T regulatórias (Treg). As 

células Th1, Th2 e Th17 podem iniciar ou aumentar uma resposta imune e, portanto, são 

referidas como células Th efetoras, já as células Treg são capazes de produzir altos níveis de 

citocinas anti-inflamatórias, sendo capazes de inibir a proliferação e função das células 

efetoras. 



 

Células T regulatórias foram identificadas, significativamente, em lesões de 

periodontite quando comparada com lesões de gengivite, através de imuno-histoquímica e 

RT-PCR, por Nakajima et al. (2005), contudo estas células também foram observadas em 

tecidos saudáveis. Isto levou os autores a especularem que nas lesões de gengivite, células 

Treg são responsáveis pelo controle imunológico, evitando a destruição tecidual e nas lesões 

de periodontite estabelecidas estas células podem ser recrutadas na tentativa de suprimir a 

destruição tecidual. 

Os LT podem ser identificados por uma variedade de proteínas de membrana, tais 

como CD3 (presente na superfície de toda a população linfocitária do tipo T), CD4 e CD8 

(presentes na superfície de subpopulações específicas de LT, auxiliar e citotóxico 

respectivamente), além do CD25, o qual é expresso na superfície de linfócitos B (LB) ativos, 

bem como em LT e células NK em ativação (ABBAS, LICHTMAN, PILLAI, 2008).  Lins et 

al. (2003) utilizaram este marcador (CD25) para identificar linfócitos T e B ativos em 

diferentes tempos da doença periodontal em humanos e observaram que o nível de ativação 

celular linfocitária foi maior na periodontite crônica do que na gengivite. 

Os LTc e Th têm uma especificidade restrita para antígenos, reconhecendo os 

antígenos peptídicos ligados às proteínas de superfície celular do hospedeiro, que são 

codificadas por genes do complexo de histocompatibilidade principal (ABBAS, LICHTMAN 

e PILLAI, 2008). Os linfócitos TCD4 (Th) ligam-se a moléculas do complexo de 

histocompatibilidade principal (MHC – do inglês “major histocompatibility complex”) de 

classe II, que são normalmente expressas pelas células dendríticas, macrófagos e os linfócitos 

B, enquanto que os linfócitos TCD8 reconhecem as moléculas do MHC de classe I, expressas 

por praticamente todas as células nucleadas (ISHIKAWA et al., 1997). 

Os genes do MHC podem estar relacionados com a resposta de células TCD4 frente a 

um desafio bacteriano com o P. gingivalis, como demonstrado por Gemmell et al. (2002b), 

isto é consistente com o conceito  de que a susceptibilidade do paciente é importante no 

resultado da infecção periodontal e pode, em parte, ser determinada geneticamente. 

Para Tackeichi et al. (2000) os linfócitos TCD8 têm grande importância na patogenia 

da doença periodontal, participando como células produtoras de citocinas, como a IL-10, IFN-

 e IL-4. Teng (2003) relata que os LTCD8 não participam diretamente da destruição do 

tecido periodontal, mas podem desempenhar algum papel protetor através da liberação de 

citocinas e por sua atividade citotóxica, matando células infectadas por bactérias. 

As células T auxiliares, sob diferentes estímulos, podem assumir 2 diferentes 

fenótipos, passando a se chamar células Th1 e Th2 que podem ser distinguidas baseado no 



 

perfil de citocinas produzidas por elas, as células Th1 produzem citocinas características 

denominas IL-2, IFN-γ, TNF-β, IL-12, enquanto que as células Th2 secretam ativamente IL-4, 

IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13 (JANEWAY et al., 2007; LINDHE, KARRING, LANG, 2005; 

TENG, 2003). 

As células T, na presença de microorganismos, tornam-se células TCD4 antígeno-

ativadas, sendo sua diferenciação em células Th1 dependente da IL-12 que se liga à receptores 

na superfície das células TCD4, cuja ligação inicia uma cascata de eventos que culmina na 

diferenciação em Th1. A IL-12 é produzida por macrófagos em resposta a muitos 

microorganismos e, depois de secretada, é capaz de estimular as células NK e as células T a 

produzirem IFN-γ, o qual ativará macrófagos para matarem os microorganismos fagocitados, 

além de estimular a produção de mais IL-12 pelos macrófagos e a expressão de receptores 

funcionais sobre os linfócitos T, são também associados com a produção de anticorpos IgG 

opsonizantes e fixadores do complemento que promovem a fagocitose de microorganismos. O 

IFN-γ é a principal citocina da resposta Th1 (TENG, 2003).  

Interferons foram inicialmente descritos como agentes capazes de proteger células de 

infecções virais, chamados de Interferons tipo I, que se subdividem em Interferons α e β e os 

Interferons tipo II são induzidos por estímulos inflamatórios e imunes, são sintetizados, 

exclusivamente, por linfócitos T e células NK, são comumente chamados IFN-. O IFN-, 

além das funções citadas, é uma das citocinas responsável pela regulação positiva de proteínas 

do MHC de classe I e II em uma variedade de leucócitos e células epiteliais (BACH, AGUT, 

SCHREIBER, 1997).   

Pelo exposto fica claro que o desenvolvimento de células Th1 é aumentado por sinais 

provenientes da resposta imune inata. Com o reconhecimento antigênico pelo TCR (do inglês 

“T Cell Receptor” - Receptor de Célula T) e a presença de IFN-γ ocorre o aumento de fatores 

de transcrição e ativação (STAT1) nas células comprometidas com uma resposta Th1, que 

culmina com o aumento de expressão do fator de transcrição T-bet nestas células. A expressão 

do T-bet leva a um remodelamento do gene IFN-γ tornando-o ativado, o que induz a 

expressão da subunidade β2 do receptor da IL-12 nas células Th1. A sinalização através deste 

receptor pode amplificar a resposta Th1 de duas formas: a IL-12 pode aumentar a produção de 

IFN-γ diretamente ou pode promover a expressão do receptor da IL-18, abrindo, então, um 

caminho alternativo para produção de IFN-γ ( MURPHY, REINER, 2002). 

 O desenvolvimento das células T em um fenótipo Th2, por sua vez, é dependente da 

IL-4 (LEE et al., 2000; O’GARRA, 1998; RANGANATH, MURPHY, 2001; TENG, 2003). 

Células Th2 podem se desenvolver em resposta a micróbios e antígenos que causam 



 

estimulação persistente ou repetida das células T sendo essa diferenciação dependente de IL-

4, que provoca a ativação do fator de transcrição STAT6 e este juntamente com sinais do TCR 

induz a expressão de GATA-3. O GATA-3 atua como regulador mestre da diferenciação Th2, 

aumentando a expressão dos genes das citocinas Th2: IL-4, 5 e 13. O GATA-3 bloqueia a 

diferenciação Th1. (ABBAS, LICHTMAN, PILLA, 2008; CHAKIR et al., 2003; MURPHY, 

REINER, 2002). 

 Ho, Pai (2007) descrevem que o GATA-3 é um membro da família de fatores de 

transcrição GATA. Há pelo menos seis proteínas GATA, GATA -1 a GATA - 6 identificados 

nos mamíferos. Os membros GATA podem ser divididos em dois principais grupos, baseado 

na sua distribuição tecidual em animais adultos. GATA-1, GATA-2 e GATA-3 são expressos 

principalmente em células hematopoiéticas, já GATA-4, GATA5 e GATA6 são encontrados 

em órgãos/tecidos derivados do endoderma como: coração e intestino. Os autores resumem 

que o GATA-3 está envolvido na regulação do desenvolvimento e função das células Th2, 

bem como na sobrevivência da célula TCD4, desenvolvimento e função da célula NK. 

 Chakir et al. (2003) descrevem que quando GATA-3 se expressa a resposta Th1 é 

inibida e isto deve-se, em parte, pela inibição da expressão da cadeia do receptor IL-12Rβ2 e 

parece que a falta de expressão do GATA-3 sob condições Th1 é mais importante do que a 

expressão aumentada de T-bet para a produção de IFN-γ pelas células Th1, pois observaram 

em meios de cultura de células de ratos (transgênicos para o TCR) estimuladas sob condições 

Th1 e Th2, através de RT-PCR, que o fator de transcrição T-bet após longo período de 

estímulo foi pobremente expresso tanto por células Th1 como por células Th2. Em contraste 

ao T-bet, a expressão do GATA-3 foi mantida em células Th2 e foi dramaticamente reduzido 

nas células Th1, indicando que o GATA-3 desempenha um maior papel na regulação da 

diferenciação Th1/Th2 em ratos. 

 A geração de células TCD4
 
específicas é iniciada pelo reconhecimento de longos 

peptídeos ligados a moléculas de MHC de classe II (nas APCs) pelo receptor de célula T 

(chamado sinal 1), contudo, a completa ativação das células T virgens requer um co-estímulo 

(sinal 2). As APCs expressam moléculas co-estimulatórias tais como: B7-1 (CD-80), B7-2 

(CD-86) e CD-40, as quais ligam-se às células T e amplificam o sinal do TCR através de seus 

receptores correspondentes CD-28 e CD-40L (TENG, 2003).  

 Para esclarecer o papel das células T na doença periodontal, Kawai et al. (2000) 

utilizaram ratos Rowett que receberam clones de células Th1 ou Th2 específicos ao A. 

actinomycetencomitans dependentes da sinalização TCR/CD28, esses mesmos ratos 

receberam injeções na gengiva de proteínas da membrana externa do A. 



 

actinomycetencomitans e LPS, ambas as proteínas puderam induzir reabsorção óssea 10 dias 

após a transferência dos clones de células Th1 antígeno-específicas, mas não foi capaz de 

induzir reabsorção nos ratos que receberam os clones Th2. Moléculas co-estimulatórias B7-1 

e B7-2 só foi induzida nos macrófagos gengivais dos ratos que receberam LPS, os que 

receberam o antígeno expressaram somente moléculas de MHC de classe II e a administração 

local ou sistêmica de um antagonista funcional do ligante CD28 pôde anular a reabsorção 

óssea induzida pelos clones de células Th1. Portanto os autores concluíram que a ativação de 

células Th1 Ag-específicas por moléculas co-estimulatórias B7 nos macrófagos parecem 

ativar a reabsorção óssea inflamatória e que o bloqueio deste sinal pode ser uma alternativa 

terapêutica para inibir esta reabsorção. Este estudo também demonstra que a presença de 

moléculas co-estimulatórias nas APCs parece ser dependente da presença de LPS. 

As APCs podem também desempenhar um papel regulatório na diferenciação Th1 e 

Th2 (GEMMELL, SEYMOUR, 2004). Contudo, a natureza do antígeno parece ser importante 

na diferenciação Th1 ou Th2 como descrito por Gemmell et al. (2002) que utilizaram 

populações puras de monócitos, células B ou células dendríticas apresentando antígenos do P. 

gingivalis a populações de células T específicas para este antígeno. O perfil de citocinas 

resultantes foi compatível com os dois tipos de resposta Th1 e Th2, com baixa porcentagem 

de IL-10, indicativo de doença progressiva, independente do tipo de APC. Portanto, qualquer 

mudança no perfil Th1 ou Th2 na lesão periodontal pode estar relacionada a outros fatores 

como a natureza do antígeno. 

 Singh e Agrewala (2006) estudaram a ação de citocinas pró-Th1 (IL-2, IL-12 e IFN-) 

e Pró-Th2 (IL-4) na presença de diferentes APCs (células B e macrófagos) e concentrações 

variadas de primeiros e segundos sinais na proliferação e secreção de citocinas por células 

Th1 e Th2. Eles concluíram que a ativação das células Th1 e Th2 não é uma mera função das 

citocinas presentes no meio, esta ativação também é influenciada pelo tipo de APC e dose de 

primeiros e segundos sinais.  

Para Fokkema et al. (2002) a presença, no mesmo microambiente, de mediadores 

como Prostanglandinas (PGE2) e células apresentadoras de antígenos tendem a induzir uma 

resposta Th2, em pacientes com doença periodontal. 

É muito provável que o desenvolvimento de uma subpopulação Th dependa da 

natureza do patógeno invasor, da rota e da dose do antígeno, como também de fatores 

genéticos do hospedeiro. Contudo, os fatores mais claramente definidos em determinar esta 

diferenciação a partir de células T virgens são as citocinas presentes no início da resposta 

imune, no estágio de ligação ao receptor de célula T. IL-12 e IFN- são importantes fatores 



 

que induzem o desenvolvimento de células Th1 e os altos níveis de produção de IFN- pelas 

células Th1 comprometidas é o resultado das células Th1 ativadas na presença da IL-12 e IL-

18 (O’GARRA, 1998). 

Teng (2003) relata a grande importância das células Th CD4
 

na resposta imune a 

patógenos na doença periodontal. O autor classifica estas células em protetoras quando 

induzem imunidade humoral mediada pela célula B e resposta do linfócito T citotóxico (LTC) 

e em destrutivas quando produzem RANKL (ligante de RANK, do inglês Receptor Ativactor 

of NF-) e outras citocinas pró-inflamatórias que podem modular a atividade de osteoclastos 

e precursores osteoclásticos para desencadear osteoclastogênese. Ele ainda conclui que 

poderia haver menor destruição óssea alveolar se a imunidade adquirida do hospedeiro fosse 

ausente ou deficiente durante a infecção periodontal. 

É atribuído um papel protetor importante das células TCD4 na resposta imune, 

Sosroseno et al. (2002) demonstrou  que a ausência das células TCD4 em hospedeiros 

infectados com microorganismos periodontopatógenos levou à supressão da imunidade 

humoral e celular, a qual resultou em cicatrização retardada de lesões infectadas feitas no 

dorso dos animais hospedeiros, demonstrando o papel protetor destas células frente a um 

desafio microbiano. 

Saber quais células estão realmente envolvidas no processo destrutivo ou na proteção 

do hospedeiro durante a infecção periodontal permanece um desafio. Contudo, há estudos que 

evidenciam a participação específica de um tipo celular ou de outro na evolução da doença 

periodontal. O perfil linfocitário predominante parece mudar quando uma lesão gengival 

estável evolui para uma lesão gengival estabelecida ou progressiva. Em 1977, Genco, 

Mashimo e Kreggier relataram que células B e plasmócitos predominam no periodonto 

inflamado. Um pouco mais tarde Seymour, Powell e Davies (1979) descreveram que na 

gengivite a célula que parece predominar é a célula T. Seymour (1991) afirma que a gengivite 

é uma lesão rica em células T e poucas células B, a qual pode evoluir para uma lesão 

progressiva com uma proporção aumentada de células B e plasmócitos. Para Berglund, Donati 

e Zitzmann (2007) é evidente que os linfócitos B e plasmócitos predominam entre as células 

presentes na periodontite. 

LINS et al. (2008) utilizando a técnica da imuno-histoquímica em lesões de gengivite 

e periodontite crônicas, observaram que não houve diferença significativa em relação à 

densidade dos linfócitos T e B entre as lesões, embora tenha ocorrido um predomínio de 



 

células B tanto na gengivite como na periodontite, sugerindo um maior papel da resposta 

imune humoral nos diferentes estágios da doença periodontal. 

As células B e os plasmócitos produzem e secretam imunoglobulinas, as quais 

protegem o hospedeiro por impedir a aderência bacteriana, inativar suas toxinas e por agir 

como opsoninas para facilitar a fagocitose pelos neutrófilos. Os anticorpos podem regular 

positivamente ou negativamente a resposta imune. Se o resultado da diferenciação das células 

B é a produção de anticorpos protetores, ocorre a eliminação do agente causador e a doença 

periodontal não progride. A produção de anticorpos não protetores poderia, então, resultar no 

colapso do tecido periodontal (GEMMELL, SEYMOUR, 2004). 

O papel dos linfócitos B nas lesões periodontais progressivas levou Han et al. (2006) a 

utilizarem um modelo de transferência adotiva de células B específicas ao 

A.actimomycetencomitans, células B não específicas e células B de ratos doadores não 

imunizados, em ratos, atímicos, desafiados com este microorganismo. Ao término do 

experimento, observaram níveis significativamente aumentados de anticorpos no soro e no 

fluido gengival de ratos que receberam o linfócito B específico ao A.a, bem como aumento 

significante de reabsorção óssea, quando comparados com os outros grupos. Estes resultados 

sugerem que a célula B ativada pode contribuir para a reabsorção óssea. No mesmo estudo, 

estas células exibiram altos níveis de um ligante chamado RANKL e em meio de cultura, a 

presença do RANKL foi capaz de induzir níveis significativamente mais altos de 

diferenciação osteoclástica, sugerindo que a presença de linfócitos B antígeno-específicos 

expressando este ligante resultou em reabsorção óssea periodontal destrutiva na ausência de 

linfócitos T. O RANKL é uma citocina envolvida na ativação de ostoclastos e desempenha 

um papel importante na reabsorção do osso em muitos estados patológicos (ABBAS, 

LICHTMAN, PILLAI, 2008). 

Além das funções citadas, as células B parecem ainda desempenhar outras atividades, 

como descrito por Berglund, Donati e Zitzmann (2007). Estas células podem servir como 

excelentes células apresentadoras de antígenos (APCs) as quais levam à ativação de células T 

auxiliares virgens, podem produzir auto-anticorpos (classificadas como células B-1a) e ainda 

podem produzir citocinas que estão envolvidas na regulação e síntese de metaloproteinases 

(MMPs) teciduais, que estão aumentadas em condições patológicas causando destruição 

tecidual. O próprio plasmócito parece produzir algumas MMPs, como a MMP-8, 9, 13 e 3. 

Taubman et al. (2005), através de um estudo de revisão, encontraram que tanto os 

linfócitos T quanto os linfócitos B, específicos ao antígeno, expressam o RANKL, bem como, 

em sítios de doença periodontal grandes quantidades de RNAm para esta citocina foram 



 

observadas. Partindo deste conhecimento, os autores concluem que estratégias destinadas para 

interferir com os efeitos lesivos da ativação das células T e B, poderiam diminuir a reabsorção 

óssea vista na doença periodontal. 

Utilizando modelos em roedores, Baker et al. (2002) observaram que as células TCD4 

estão criticamente envolvidas em regular a perda óssea alveolar in vivo e que células TCD4 

ativadas expressam RANKL, o qual pode ativar a osteoclastogênese e a perda óssea alveolar 

associada à periodontite. Para Kawai et al. (2000) um clone de células Th1 é que foi 

responsável pela reabsorção óssea alveolar em ratos desafiados com LPS. 

Teng et al. (2002) demonstraram a participação de citocinas Th1 e Th2 na destruição 

periodontal induzida em ratos desafiados com o A.actinomycetencomitans. Encontraram que 

as citocinas Th1 (TNF-α e IFN-) estavam mais expressas quando destruição óssea alveolar 

significante foi detectada, sugerindo a participação destas citocinas no início da destruição 

óssea alveolar, enquanto que as citocinas Th2 poderiam estar envolvidas na proteção e reparo 

do tecido perdido. 

A presença de citocinas Th1 na perda óssea levou Teng et al. (2005) a estudarem se o 

IFN- pode modular a expressão do RANKL. Para tanto, utilizaram ratos imunodeficientes, 

ratos diabéticos e cultura de células humanas extraídas de tecidos periodontais doentes. 

Concluíram que o IFN- está coexpresso com o RANKL nas células TCD4 reativas a 

microorganismos periodontais, e que o RANKL pode mediar a osteoclastogênese associada 

com perda óssea alveolar in vivo. 

Pelo exposto, fica evidente a participação das citocinas na diferenciação das células T 

e B, como também na perda óssea observada na doença periodontal; a presença de 

determinadas citocinas no meio são determinantes para a progressão ou remissão da 

destruição periodontal. São definidas como mediadores, pois são moléculas que dirigem e 

regulam a inflamação e cicatrização tecidual, podendo levar mensagens para células da 

mesma linhagem ou linhagens diferentes. As interleucinas (IL) são consideradas um grupo 

especial de citocinas que transportam mensagens complexas e detalhadas ou instruções entre 

leucócitos e outras células que participam dos processos imunes e inflamatórios, como as 

epiteliais, as endoteliais e os fibroblastos. Fatores de crescimento também são considerados 

citocinas (OFFENBACHER, 1997; LINDHE, KARRING, LANG, 2003). As citocinas 

participam, ainda, na regulação da expressão de várias moléculas de adesão, como descrito 

por Rogier et al. (2003) as células do hospedeiro em resposta a antígenos microbianos são 



 

provocadas a liberar citocinas como IL-1, TNF e IFN-, as quais são capazes de regular 

positivamente a expressão de várias moléculas de adesão nas células endoteliais e monócitos. 

Estes mediadores geralmente não são estocados em grânulos intracelulares ou 

vacúolos. Muitas citocinas inflamatórias existem como pré-transcritos de RNAm as quais 

estão prontas para serem  traduzidas. Em parte, a atividade de antiinflamatórios esteróides se 

dá sobre a degradação destas moléculas pré-existentes de RNAm (OFFENBACHER, 1997). 

Bertevello et al. (2005) sugerem o uso da técnica da imuno-histoquímica para estudar 

a expressão destes mediadores, por oferecer a vantagem de demonstrar diretamente no tecido 

afetado, células secretoras das citocinas de interesse para o estudo. 

Yamazaki, Nakagima e Hara (1995), através de estudo imuno-histoquímico, buscaram 

observar o perfil de citocinas produzidas em lesões de gengivite e periodontite, proveniente de 

tecidos gengivais humanos. Eles observaram que o número de células produtoras de IL-4 e 

IL-6 (Th2) foi maior em lesões de periodontite do que nas lesões de gengivite, enquanto o 

número de células produtoras de IL-2 e IFN- (Th1) foi pequena em ambas as lesões. Os 

autores, portanto, concluíram que na periodontite as células Th2 predominam, o que leva à 

maior participação das células B neste estágio da doença periodontal. 

Baker et al. (1999), utilizando um modelo de doença em ratos imunodeficientes sem a 

presença de linfócitos T e B e sem a expressão das citocinas IFN- e IL-6, demonstraram que 

estes animais exibiram menor perda óssea, quando comparados a ratos imunocompetentes. 

Neste estudo, os autores concluem que tanto citocinas Th1 como Th2 estão envolvidas no 

processo de destruição periodontal. 

De acordo com Gemmell e Seymour (2004) a resposta imune à infecção é regulada 

pelo balanço entre as citocinas Th1 e Th2. O efeito em rede das citocinas Th1 aumenta a 

resposta mediada por célula, enquanto que as citocinas Th2 suprimem a resposta mediada por 

célula e consequentemente aumentam a resistência associada à imunidade humoral. Em um 

estudo anterior Gemmel et al. (2002a) relatam que a proporção aumentada de células B na 

periodontite sugere um papel para citocinas do tipo Th2, tais como a IL-4, as quais são 

requeridas para proliferação e diferenciação de células B; enquanto que as citocinas do tipo 

Th1 como IFN-, parecem predominar nas lesões de gengivite e concluem, então, que a lesão 

estável é mediada por células Th1 e a lesão progressiva, por células Th2. 

Sasaki et al. (2003) utilizando um modelo de inflamação periapical em ratos, 

acreditam que a resposta Th1 não teria um efeito significante na patogênese da reabsorção 

óssea estimulada por infecção, porque ratos sem expressão gênica para IFN- e suas citocinas 



 

indutoras IL-12 e IL-18, ou seja citocinas Th1, não exibiram redução significante da perda 

óssea, quando comparado com o grupo controle. O mesmo grupo de autores em estudos 

prévios (2000) observou que ratos deficientes de IL-10 e IL-6 (Th2) exibiram regulação 

positiva para IL-1, potente citocina envolvida na reabsorção óssea, e aumento na reabsorção 

óssea in vivo quando comparado a um controle. Os autores sugerem, então, que estas 

citocinas Th2 podem ter um papel na prevenção da perda óssea inflamatória.  

Foi observado por Okamatsu et al. (2004) que ratos sem expressão gênica (knockout) 

para IL-10 são altamente susceptíveis à perda óssea induzida pelo patógeno P. gingivalis, 

quando comparados a ratos “knockout” não infectados ou ratos sem a deleção do gene para 

IL-10, o que mostra o papel protetor desta citocina regulatória na patogênese da doença 

periodontal. Para O’Garra (1998) a IL-10 e a IL-4 parecem inibir o desenvolvimento de 

células Th1, pois são capazes de bloquear a liberação de IL-12 e IL-18 por células APCs 

como macrófagos e células dendríticas. 

Taubman e Kawai (2001), através de ampla revisão da literatura, descreveram que o 

envolvimento direto e indireto das células T na reabsorção óssea vista na doença periodontal, 

parece ser dependente do grau de recrutamento das células Th1 dentro dos tecidos gengivais 

inflamados. As células Th1 regulam positivamente a produção de citocinas pró-inflamatórias 

IL-1 e TNF-, as quais podem induzir reabsorção óssea, indiretamente, por promover a 

diferenciação de precursores osteoclásticos e subsequentemente ativá-los. Também afirmam 

que as células Th1 podem participar diretamente na diferenciação das células osteoclásticas. 

Evidências experimentais têm mostrado claramente que, baseado no perfil de citocinas 

expressas, tanto as células Th1 como as células Th2 estão presentes simultaneamente nos 

tecidos periodontais infectados (BAKER et al., 1999) e que as células Th1 reativas ao 

patógeno e suas citocinas (ex. IFN-) podem mediar à resposta inflamatória ativa associada 

com destruição tecidual (KAWAI et al., 2000; TAKEICHI et al., 2000;  TAUBMAN, 

KAWAI, 2001; TENG, 2006). 

Em um modelo de infecção pulpar causada pelo P. gingivalis, Stashenko et al. (2007) 

demonstraram o papel destrutivo da resposta Th1 em ratos pré-sensibilizados que 

desenvolveram resposta Th1 forte e específica, os quais foram infectados com o P. gingivalis. 

Estes animais exibiram intensa reabsorção óssea periapical, quando comparados com o grupo 

Th2. 

Para Suárez et al. (2004) a destruição óssea vista na doença periodontal pode estar 

associada à perda de expressão das citocinas Th2. Para chegarem a esta conclusão eles 

avaliaram a proporção de células T, utilizando marcadores imuno-histoquímicos e a expressão 



 

de RNAm para citocinas (IL-2, IFN-, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, TGF-β) utilizando RT-PCR, 

entre pacientes saudáveis, com gengivite e com periodontite agressiva. Eles encontraram que 

a quantidade de células CD3 e CD4 estavam diminuídas na periodontite agressiva e que a 

proporção de células CD8 permaneceu estável entre os casos de gengivite e periodontite, 

indicando um papel limitado desta célula nas lesões periodontais agressivas e que outras 

células linfocitárias poderiam estar associadas com a fase destrutiva da doença, como os 

linfócitos B. Em relação à produção de citocinas tanto a IL-2 como o IFN- exibiram 

expressão constante em todos os casos e a expressão de IL-5 e IL-10 estava presente na 

maioria dos casos saudáveis e com gengivite e não no grupo com periodontite agressiva, 

levando, portanto, a conclusão de que a perda de expressão das citocinas Th2 na periodontite 

agressiva, em vez da presença de citocinas Th1 é que é responsável pela progressão do dano. 

O perfil de citocinas produzidas frente a um desafio microbiano já tinha levado 

Gemmel et al. (1999) a estudar se a susceptibilidade de um hospedeiro poderia ser 

determinada de acordo com as citocinas produzidas, quando um patógeno periodontal bem 

conhecido como o Porphiromomas gingivalis era encontrado em amostras de soro e no 

biofilme de pacientes saudáveis ou com gengivite e com periodontite. Linhagens de células T 

específicas a este microorganismo foram estabelecidas a partir de células sanguíneas 

periféricas destes indivíduos. Através de análise por citometria de fluxo a porcentagem de 

células TCD4 e CD8 marcadas para IL-4, IFN- e IL-10 foi determinada. Os resultados 

mostraram que não houve diferenças significantes na porcentagem das citocinas avaliadas nos 

diferentes grupos, embora demonstraram ter havido tendência a uma alta proporção de células 

produzindo IFN- (Th1) em relação a IL-4 e IL-10 (Th2) nos grupos classificados como 

saudáveis ou com gengivite. 

Berglundh, Liljenberg e Lindhe (2002) afirmaram que as lesões na doença periodontal 

são reguladas por funções combinadas das células Th1 e Th2. Utilizando biópsias gengivais, 

observaram através de imuno-histoquímica que as lesões na periodontite avançada continham 

proporções similares de células expressando um perfil de citocinas características para Th1 

(IFN- e IL-2) e para Th2 (IL-4 e IL-6) e também observaram proporções similares de células 

T (CD3) e células B (CD19) no infiltrado inflamatório destas lesões. 

Ito et al. (2005) avaliaram a expressão do RNAm para citocinas e moléculas 

relacionadas à funções regulatórias e destrutivas em clones de células T derivados de tecidos 

gengivais de pacientes com periodontite, bem como de células sanguíneas periféricas. Os 

resultados demonstraram que células T infiltrando lesões gengivais podem expressar RNAm 



 

tanto para citocinas Th1 como Th2, como também para citocinas regulatórias, 

simultaneamente. Foi considerado, pelos autores, um achado importante o fato de que muitos 

dos clones de células T estabelecidos de tecidos gengivais ou de células sanguíneas periféricas 

expressaram o gene FOXP3, o qual pode ser considerado um marcador para células Treg, 

mostrando que estas células podem desempenhar um importante papel na patogênese da 

doença periodontal. 

Recentemente, Alayan, Ivanovski e Farah (2007) estudaram o impacto da deleção de 

genes alvo para citocinas Th1 e Th2 na perda óssea em ratos geneticamente modificados. A 

perda óssea alveolar foi medida histomorfometricamente em ratos sem a expressão dos genes 

para IL-4, IL-10 (Th2), IL-12 p40, IFN- e TNF (Th1), nas idades de 6, 16 e 30 semanas. 

Tanto os ratos sem resposta Th1 como sem resposta Th2, exibiram maior perda óssea 

comparado ao grupo controle, sugerindo, então, que os dois tipos de resposta são importantes 

na manutenção da homeostasia do osso alveolar. 

Buscando correlacionar a prática clínica com o perfil de citocinas, Tsai et al. (2007) 

investigaram os níveis, no fluido crevicular gengival, de IFN- (Th1) e IL-4 (Th2) em 

pacientes com periodontite crônica antes e após terapia periodontal não cirúrgica (TPNC). O 

fluido do sulco gengival foi coletado de 17 pacientes através de pontas de papel absorventes 

(Periopaper) e medidas clínicas como a profundidade à sondagem e nível clínico de inserção 

foram obtidas no início e 1 mês após a TPNC. Os níveis de IFN- e IL-4 foram analisados 

através de ELISA (do inglês, Enzime-linked immunosorbent assay). Baseado em seus achados 

concluíram que o IFN- seria predominante em lesões periodontais crônicas, já que após 

TPNC houve uma redução significante de IFN- no fluido gengival e a IL-4 estaria associada 

com a remissão ou melhora da inflamação periodontal, porque sua concentração aumentou 

após TPNC. 

Na tentativa de observar a relação entre parâmetros clínicos (profundidade a 

sondagem, perda de inserção clínica, índice de placa e índice de sangramento) e a 

concentração das citocinas IL-1, TNF-, IL-2, IFN-, IL-4 e IL-10, Górska et al. ( 2003) 

obtiveram biópsias de tecido gengival e amostras de sangue de 25 pacientes com periodontite 

crônica e de pacientes controle. As concentrações de citocinas foram obtidas por ELISA e 

então comparadas com os parâmetros clínicos. Baseados em seus resultados concluíram que a 

determinação no soro destas citocinas são inúteis para a detecção de presença e/ou severidade 

da doença. Já os níveis absolutos de IL-1, TNF-, IL-2 e IFN- foram fortemente associados 

com severidade da doença periodontal, sugerindo uma maior resposta Th1. 



 

A resposta de uma célula a determinada citocina está condicinada à presença do 

receptor específico expresso na superfície da célula. Skarenta et al. (2000) relataram que 

linfócitos T ativados modulam o nível de muitas moléculas na sua superfície celular, 

incluindo receptores para citocinas e que esta regulação afeta a habilidade das células T 

responderem a estas citocinas, comprometendo o resultado da resposta imune. Utilizando um 

modelo experimental em cultura de células de ratos knockout para o IFN-, demonstraram que 

o receptor para IFN- é composto de duas subunidades: a cadeia IFN-R1 a qual consiste de 

um domínio extracelular que se liga ao IFN- (linfócitos T diferenciados ou selvagens 

expressaram IFN-R1 no RNAm e como proteína de superfície celular) e um domínio 

intracelular que contém sítios ligantes para a proteína intracelular JAK1 e o fator de 

transcrição STAT1. A outra subunidade é a cadeia IFN-R2, a qual não é necessária para ligar 

o ligante (IFN-), contudo esta cadeia é requerida para se processar a transdução do sinal. A 

expressão da cadeia IFN-R2 foi regulada negativamente no RNAm de células TCD4 quando 

estas diferenciam-se em células Th1 mas não em células Th2. Eles ainda relataram que a 

expressão do IFN-R1 foi regulada negativamente, de forma transitória, na superfície das 

células TCD4 selvagens após a ativação do receptor de célula T (TCR). 

Para Tau et al. (2000) as células Th2 expressam as duas subunidades do receptor para 

o IFN-, enquanto que as células Th1 não expressam a segunda subunidade o IFNR2, o que 

as torna irresponsivas ao IFN-. Estes autores buscaram observar se, em células TCD4
+ 

transgênicas, que passaram a exibir a segunda subunidade do receptor para IFN, de forma 

constitutiva, poderia comprometer a diferenciação de células T CD4
+ 

virgens em células Th1 

efetoras. Eles observaram que as células T CD4
+ 

virgens não conseguiram se diferenciar e 

exibir função Th1, mostrando que a aquisição de um fenótipo não responsivo ao IFN- nas 

células Th1 desempenham um papel crucial no desenvolvimento e função destas células. 

A resposta ao IFN- também tem efeitos regulatórios logo após o reconhecimento 

antigênico, onde as células T tornam-se ativadas e sofrem vigorosa proliferação (fase de 

expansão). Após o pico de expansão elas devem sofrer a fase de contração para que o 

equilíbrio no número de células seja mantido. Haring e Harty (2006) relataram que o IFN- 

parece desempenhar um papel regulador na proliferação destas células, pois observaram após 

infecção aguda em ratos não responsivos e que não produziam IFN-, uma fase de expansão 

normal das células T CD4 e mínima contração após expansão, ou seja, na ausência de resposta 

ao IFN- estas células não sofreram o processo natural de morte celular induzida e por isso 

não se contraíram em número. Os autores ainda descreveram, que a maior porção das células 



 

T CD4, específicas ao antígeno, geradas na ausência de resposta ao IFN-, restauraram a 

habilidade de produzir IFN- e IL-2.  

Para Refaeli et al. (2002) as células TCD4 antígeno ativadas, in vitro, fogem dos sinais 

liberados pelo IFN-, talvez, para prevenir a indução de apoptose.  

A presença do receptor para IFN- (IFN-R) co-localizado com o TCR parece ser 

necessária para o comprometimento das células T em linhagens Th1ou Th2. Haring et al. 

(2005) avaliaram em ratos infectados, “knockout” para IFN-
 -/-

, IFN-R1
 -/-

, IFN-R2
 -/-

,a 

geração de células TCD4 antígeno-especificas Th1. Concluíram que as células comprometidas 

com uma resposta Th1 foram geradas na ausência de qualquer cadeia do IFN-R, indicando 

que a co-localização do TCR com o IFN-R não é necessária para a geração de células Th1, 

mas que em algumas condições onde a IL-4 seja produzida de forma abundante, esta co-

localização deve ser inibida para que células comprometidas Th2 possam ser geradas. 

Muitos dos estudos citados acima são realizados em animais devido a limitações éticas 

em se estudar a patogenia da doença periodontal em humanos. Um dos estudos pioneiros na 

patogênese da doença periodontal é o experimento clássico de Page e Schroeder em 1976 

citado por Kinane, Berglundh e Lindhe (2005), que utilizaram cães e observaram os eventos 

desta lesão desde o seu estágio mais inicial. 

Modelos em ratos têm sido propostos devido guardarem semelhanças com respeito à 

anatomia periodontal, desenvolvimento e composição do biofilme bacteriano, histopatologia 

das lesões periodontais e imunologia básica. Os métodos de indução são facilmente 

reproduzíveis e a destruição periodontal é detectável em poucas semanas nestes animais. 

Patógenos periodontais observados em humanos como o Agregatibacter 

actinomycetencomitans, Porphyromonas gingivalis, Capnocytophaga sputigena, Eikenella 

corrodens e Fusobacterium nucleatum podem exercer patogenicidade em experimentos com 

ratos germ-free (KLAUSEN, 1991). 

Estudos como os de Baker et al. (1999) e Okamatsu et al. (2004) mostram a utilidade 

do modelo de infecção oral em ratos, portadores de genes interrompidos ou deletados, com o 

Porphiromonas gingivalis no estudo da patobiologia da doença periodontal. 

Kurland, Schreiner e Diamond (2006), para estudar a resposta imune inata do 

hospedeiro, utilizaram um modelo de doença experimental em ratos e concluíram que este 

modelo serve como um bom parâmetro de análise da resposta imune a bactérias 

periodontopatogênicas na cavidade oral. 



 

Graves et al. (2008) propõem que os modelos animais são apropriados para testar 

hipóteses específicas na doença periodontal e não a fidelidade deste modelo em todos os 

aspectos da iniciação e progressão da doença periodontal, também concordam que os modelos 

em roedores têm muitas características úteis para a investigação de mecanismos moleculares 

envolvidos na patogênese de doenças inflamatórias infecciosas. 

O modelo de progressão da doença periodontal em ratos pode ser obtido com a 

utilização de ligaduras de fio de algodão ou seda ao redor da cervical dos dentes, no nível do 

sulco gengival, permitindo o acúmulo de biofilme bacteriano e provocando inflamação 

gengival, independente do tipo de dieta (GALVÃO et al., 2003; SALLAY et al., 1982), em 

ratos imunodeprimidos, a colocação de ligaduras de seda ao redor dos molares resultou em 

invasão bacteriana ao periodonto e reabsorção óssea (SALLAY et al., 1984). 

O estudo da resposta inflamatória em ratos, bem como sua modulação, na doença 

periodontal experimental, tem contribuído para o entendimento da patogênese da doença 

periodontal. Cavagni et al. (2005) induziram inflamação periodontal ao redor dos segundos 

molares superiores, através da colocação de ligaduras, os lados contralaterais serviram de 

controle intra-grupo. O grupo experimental foi dividido em 2 subgrupos: Grupo teste, onde, 

os ratos receberam 0,5mg/kg de dexametasona subcutaneamente a cada 3 dias durante 30 dias 

e o grupo controle, que receberam solução salina estéril. A dexametasona foi associada ao 

aumento de perda óssea alveolar na periodontite induzida por ligadura em relação ao grupo 

controle. Os resultados, portanto, demonstram a capacidade de drogas anti-inflamatórias 

modularem a  resposta do hospedeiro. 

Gurgel (2003) utilizou um modelo de indução de doença periodontal em ratos Wistar, 

através da colocação de ligadura (fio de algodão) no nível do sulco gengival do primeiro 

molar inferior, para observar a influência de um antiinflamatório não esteroidal (meloxicam), 

sobre a perda óssea inter-radicular. A reabsorção óssea foi evidente aos 15 e 45 dias de 

experimento nos dentes com ligaduras e na presença do meloxicam, sendo o volume de perda 

óssea menor no grupo que recebeu a ligadura e o meloxicam por 45 dias, indicando que estes 

modelos parecem reproduzir um processo inflamatório, tanto nas suas características clínicas, 

bem como na sua resposta frente a terapias antiinflamatórias. 

Kuhr et al. (2004) avaliaram, através de 2 métodos, a destruição periodontal seguinte à 

periodontite induzida experimentalmente pela colocação de ligaduras de seda ao redor da 

cervical dos segundos molares maxilares, em ratos Sprague – Dawley na idade de 4-5 meses. 

Foram formados 5 grupos: C1 – ratos sem ligadura, sacrificados no dia 1; C60 – sem ligadura, 

sacrificados no dia 60; grupos L15, L30 e L60 – ratos com ligadura, sacrificados nos dias 15, 



 

30 e 60, respectivamente. Os dentes que receberam ligadura exibiram maior perda óssea do 

que as áreas controle. A perda óssea foi dependente do fator idade, sendo a maior perda óssea 

observada entre os grupos C1 e L15. Entre os grupos C60 e L60 foi observado suave aumento 

desta perda, somente por 1 dos métodos. Concluiu-se, portanto, que este modelo pode ser 

aplicado para pequenos períodos de observação (≤ 15 dias). 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

Este experimento tem como objetivo investigar dados indicadores do perfil da resposta 

imune Th1 e Th2, através da expressão do receptor de superfície para o interferon  (IFN-

R1) e do fator de transcrição GATA-3 nos diferentes tempos de indução da doença 

periodontal experimental em ratos. Serão observadas, ainda, possíveis correlações entre estes 

dados e os achados morfológicos referentes ao infiltrado inflamatório e à reabsorção óssea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 



 

7. MATERIAL E MÉTODOS 

 

7.1. Caracterização do estudo 

O presente estudo é um ensaio experimental controlado do tipo “split-mouth”.  Grupos 

controle (sem doença) e experimentais foram formados, onde foi analisado a imunomarcação 

pelos anticorpos anti-IFN-R1e anti-GATA-3 em tempos diferentes de evolução da doença 

periodontal. 

 

7.2. Amostra 

Foram utilizados 30 ratos adultos (Rattus norvegicus albinus, Wistar) machos, 

pesando, no início do experimento, entre 300 e 400 gramas, com idade aproximada de 10 

semanas, provenientes do biotério da Universidade Potiguar (UnP – Natal/RN).  

Durante o período experimental, os animais foram mantidos no biotério da UnP – 

Natal/RN, sob as mesmas condições ambientais (armários), em gaiolas plásticas, com 5 

animais em cada gaiola e tratados com ração para animais de laboratório (Nuvital) e água à 

vontade. 

Todos os procedimentos foram executados de acordo com as normas éticas 

estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). A presente 

pesquisa foi submetida à análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UnP – Natal/RN, tendo 

sido aprovada sob o protocolo de número 079/2007 (Anexo1). 

 

7.3. Anestesia e colocação das ligaduras 

 Inicialmente, os animais foram pesados em balança apropriada (Triple Beam – Ohaus, 

Scale Corporations – U.S.A), para se calcular a correta dosagem do anestésico a ser administrado. 

Os animais foram submetidos à anestesia geral por meio da administração, via intramuscular com 

agulhas de insulina, de cloridrato de xylasina – 0,3 ml/kg e ketamina – 1ml/kg.  

 Após o procedimento de anestesia, os animais foram posicionados em mesa operatória 

apropriada (Doku modificado). A boca do animal foi mantida aberta por meio de aros presos aos 

incisivos superiores e inferiores e a língua afastada com o auxílio de um fio de algodão (Figura 1). 

Um afastador foi utilizado para obter acesso à região dos molares do animal. Foi colocada uma 

ligadura de fio de algodão (Corrente algodão n0 10; Coats Corrente, SP, Brasil) pelo espaço 

interproximal, em torno dos primeiros molares inferiores do lado direito (Figura 2), no sulco 

gengival, de acordo com técnica descrita por Jonhson, em 1975. O fio de algodão favorece o 

acúmulo do biofilme no dente teste. 

 



 

  

 

Figura 1 – Animal posicionado em mesa operatória, um fio de algodão laça a língua para facilitar 

o acesso à cavidade bucal. 

 

 

  

 

Figura 2 – Fio amarrado no nível do sulco gengival. 

 

 

 



 

 Após esta etapa, os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos: grupo 1 (n = 

15) e grupo 2 (n=15). Os procedimentos aplicados aos grupos foram conduzidos da seguinte 

forma:  

 - Grupo 1( estágio inicial) - As ligaduras foram mantidas por 2 dias de modo a possibilitar 

o desenvolvimento de lesões gengivais estabelecidas, não sendo capaz de induzir perda óssea em 

nenhuma face ao redor do elemento dentário.  

 - Grupo 2( estágio avançado) - As ligaduras foram mantidas por 15 dias, para possibilitar 

perda óssea em qualquer face ao redor do elemento dentário, seguindo modelo proposto por Kuhr 

et al. (2004). Segundo estes autores, perda óssea significante pode ser vista no dia 15. O efeito da 

ligadura seria limitado em tempos maiores que este, não sendo recomendado, portanto, maior 

tempo de experimento. 

 Para o Grupo controle, foram utilizados os dentes e o periodonto contralaterais (lado 

esquerdo) que não receberam a ligadura, resultando, portanto, em 2 grupos controles. 

 Para confirmação dos dados relativos ao tempo de indução da doença proposta por Kuhr et 

al. (2004), como guia para este experimento, foram utilizados 10 animais divididos em 2 grupos 

(n = 5), em um estudo piloto que confirmou os achados desses autores. 

 

7.4. Coleta de sangue e Morte dos animais 

 Decorridos os prazos previstos de 48 horas e 15 dias após o procedimento clínico, os 

animais foram anestesiados conforme descrição anterior e foram submetidos a laparotomia para 

coleta de todo o sangue (aproximadamente 6ml) através de punção cardíaca direta, o qual levou o 

animal a óbito. O sangue coletado foi depositado em tubos de hemólise sem anticoagulantes e 

depois foi centrifugado utilizando uma centrífuga macro EV:025 a 2000g por 10 minutos, para 

obtenção do soro, que foi coletado com pipetas automáticas e dispensado em tubos ependorfes e 

armazenado em congelador convencional. Este soro será utilizado em futuras pesquisas para se 

avaliar o impacto sistêmico da doença periodontal experimental. Após este procedimento, os 

animais foram decapitados, as cabeças mantidas em formol a 10%, posteriormente as mandíbulas 

foram dissecadas e divididas pela sínfise mandibular em hemi-mandíbulas. Somente os primeiros 

molares mandibulares foram submetidos à análise, através da remoção de um bloco contendo o 

elemento dentário, o tecido ósseo interradicular e o tecido mole vestibular e lingual que o reveste. 

O tecido mole que compreende a região da bolsa periodontal, foi cuidadosamente removido com 

lâmina de bisturi 15c e recebeu processamento para coloração de rotina pela Hematoxilina e 

Eosina (HE) e pela imuno-histoquímica. O bloco resultante contendo tecido duro seguiu para 

descalcificação, que foi realizada em solução de ácido fórmico a 10%, sendo essa solução 

renovada a cada dois dias por 12 dias.  



 

7.5. Estudo Morfológico 

 

  A partir dos fragmentos de tecido mole incluídos em parafina, foram obtidos cortes 

histológicos de 5 μm de espessura para coloração em HE abaixo descrita. Da mesma forma após a 

descalcificação, o tecido duro foi desidratado em álcool absoluto, diafanizado em xilol e incluído 

em parafina. Secções longitudinais seriadas de 5 μm de espessura, no sentido mésio-distal, 

iniciando na tábua óssea vestibular, foram obtidas em microtomo e coradas em HE, conforme 

descrição abaixo: 

 - Coloração de rotina pela HE 

  - Xilol I (15 minutos); 

  - Xilol II ( 15 minutos); 

  - Álcool etílico absoluto (3 minutos); 

  - Álcool 950 GL (3 minutos); 

  - Álcool 700 GL (3 minutos); 

  - Água corrente (5 minutos); 

  - Hematoxilina de Harris (5 minutos); 

  - Água corrente (5 minutos); 

  - Rápida passagem em solução de álcool – ácido a 1%; 

  - Água corrente (5 minutos); 

  - Eosina de Lison (2 minutos); 

  - Álcool 700 GL (3 minutos); 

  - Álcool 950 GL (3 minutos); 

  - Álcool absoluto (3 minutos); 

  - Xilol I (3 minutos); 

  - Xilol II (3 minutos); 

  - Xilol III ( 3 minutos); 

  - Montagem da lamínula contra lâmina com Permaunt 

 

 Após a obtenção das lâminas coradas pela HE, foram investigados, respectivamente, nos 

tecidos mole e duro, os seguintes aspectos:  

- Tecido mole  

  - Análise do epitélio 

                        - Análise do tecido conjuntivo: 

 Intensidade do infiltrado inflamatório (escasso, moderado e intenso) 



 

 Tipos celulares predominantes no infiltrado inflamatório (neutrófilos, 

linfócitos, plasmócitos, macrófagos) 

 Vascularização (escassa, moderada, intensa) 

 

- Tecido duro 

 Presença ou ausência de reabsorção óssea, através de análise visual em 

microscópio óptico. 

 

7.6.  Estudo imuno-histoquímico 

 Para este estudo, foram obtidos a partir dos espécimes de tecido mole, cortes histológicos 

de 3 μm de espessura, os quais foram estendidos em lâminas de vidro, previamente limpas, 

preparadas com adesivo a base de 3-aminopropyltriethoxy-silano (Sigma Chemical CO., St. 

Louis, MO, USA). Posteriormente os referidos cortes foram submetidos ao método da 

imunoistoquímica pela técnica da estreptavidina-biotina (SABC), utilizando os anticorpos 

primários anti-IFN-γR1 e anti GATA-3 seguindo os passos laboratoriais descritos abaixo: 

 Xilol 1 (30 minutos), estufa 59o – desparafinização 

 Xilol 2 (20 minutos), temperatura ambiente – desparafinização 

 Etanol absoluto I, II e III – 5 minutos cada; 

 Etanol 95o / 5 minutos; 

 Etanol 80o / 5 minutos; 

 Etanol 95o + Hidróxido de amônio a 10% / 10 minutos (retirada do 

pigmento formólico); 

 Lavagem em água corrente, 10 minutos; 

 Água destilada, 2 trocas, 5 minutos cada; 

 Recuperação antigênica recomendada pelos fabricantes (Quadro 2) 

 Lavagem em água corrente, 10 minutos; 

 Água destilada, 2 trocas, 5 minutos cada; 

 Bloqueio da peroxidase endógena com H2O2 10 vol( 2 tempos de15 

minutos); 

 Lavagem em água corrente, 10 minutos; 

 Água destilada, 2 trocas, 5 minutos cada; 

 Incubar em TRIS pH 7,4, duas trocas, 5 minutos cada; 

 Incubação do anticorpo primário + anticorpo diluente – DAKO (Quadro 2) 



 

 Lavagem e imersão das lâminas em Tween pH 7,4, duas trocas, 5 minutos 

cada; 

 TRIS - Tween 20, 2 trocas, 5 minutos cada; 

 Incubação do anticorpo secundário Envision + Dual link system peroxidase, 

por 30 min (complexo Dako); 

 Lavagem com TRIS pH 7,4, duas trocas, 5 minutos cada; 

 Revelação da reação com diaminobenzidina em câmara escura (3 min); 

 Lavagem em água corrente, 10 minutos; 

 Passar em água destilada (3 trocas); 

 Contracoloração com Hematoxilina de Mayer, 10 minutos; 

 Lavagem em água corrente, 10 minutos; 

 Água destilada, duas trocas, 5 minutos; 

 Desidratação, diafanização e montagem da lamínula contra lamínula com 

Permaunt. 

 

Especificidade Diluição Fabricante Rec. Antigênica Incubação 

IFN-R1 1:100 Santa Cruz Citrato ph 6,0  Overnight (18h) 

GATA-3 1:250 Santa Cruz TRIS/EDTA 60’ 

 Quadro 2. Especificações dos anticorpos 

  

 Como controle negativo foi colocado para cada anticorpo uma lâmina contendo o espécime 

de tecido gengival analisado (lado teste e controle), o qual não recebeu o anticorpo primário e 

passou pelas etapas anteriores e posteriores, descritos acima. 

A análise dos cortes corados pela imuno-histoquímica procedeu-se, para os 2 anticorpos 

utilizados,  através da investigação dos seguintes parâmetros: 

 - Quantidade da imunomarcação no infiltrado inflamatório: 

Para o estudo quantitativo das células imunomarcadas foram avaliados, em cada lâmina, 5 

campos histológicos seqüenciados no tecido conjuntivo, os 5 campos histológicos foram 

fotografados usando uma câmera Olympus Cx41, as imagens foram transferidas para um 

computador e as células imunomarcadas foram contadas com a ajuda do software Image Tool for 

Windows versão 3.00, o número total de células imunomarcadas, em cada campo, foram anotadas 

no programa Excel do Office 2007 e calculou-se as médias aritméticas correspondentes a cada 

lâmina. A interpretação dos dados obtidos com H/E e imuno-histoquímica foi feita por um 

examinador previamente treinado, sem conhecimento dos diferentes grupos (estudo cego).  

  



 

7.7. Análise estatística 

 Estatística descritiva foi utilizada para descrever os achados da análise em HE. Para a  

expressão imunoistoquímica do anti-IFN-R1 e anti-GATA-3 em dois grupos independentes, 

grupo 2 dias (1) e grupo 15 dias (2), foram utilizados inicialmente os testes de Shapiro-Wilk para 

verificar se os grupos seguiram distribuição normal e nos que seguiram a distribuição normal foi 

aplicado o teste F de Levene para verificação da igualdade de variâncias. 

Para comparação intergrupos foram utilizados o teste t-Student quando os grupos 

seguiram distribuição normal e o teste de Mann-Whitney quando houve um grupo que não seguiu 

tal distribuição. 

Para comparação intragrupos, onde se comparou o lado teste com o lado controle, foram 

utilizados o teste t-Student pareado quando os grupos seguiram distribuição normal e o teste de 

Wilcoxon quando um grupo que não seguiu tal distribuição. 

O nível de significância utilizado na decisão dos testes estatísticos foi de 5,0%. Os dados 

foram digitados na planilha Excel e o “software” estatístico utilizado para a obtenção dos cálculos 

estatístico foi o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na versão 13.  

 

7.8. MATERIAL UTILIZADO 

 

 7.7.1 Material permanente* 

 

 Banho Maria; 

 Destilador; 

 Estufas; 

 Freezer; 

 Histotécnico; 

 Microscópio de luz OLYMPUS; 

 Micropipetas; 

 Phâmetro;  

 Panela Pascal (Dakocytomation) 

* Todo material permanente foi disponibilizado pelo programa de Pós-graduação em Patologia 

Oral da UFRN. 



 

7.7.2 Material de consumo 

  

 3-aminopropyltrietroxisilano*; 

 Albumina bovina*; 

 Álcool etílico*; 

 Anticorpo primário anti-CD4 

 Anticorpo primário anti-GATA-3 

 Anticorpo primário anti-IFNR1 

 Anticorpo secundário polivalente*; 

 Complexo estreptoavidina-biotina*; 

 Diaminobenzidina*; 

 Eosina*; 

 Hematoxilina de Mayer*; 

 Lâminas de vidro para microscopia*; 

 Lamínulas de vidro 24x32 mm*; 

 Metanol*; 

 Navalhas descartáveis para micrótomo*; 

 Papel filtro*; 

 Parafina sólida*; 

 Pepsina*; 

 Resina do tipo Permount*; 

 Solução tampão TRIS-HCl*; 

 Vidraria*; 

 Xilol*; 

 Papel fotográfico; 

 Resma de papel A4;  

 Cartucho de impressão (inkjet); 

 Seringas descartáveis de 10ml 

 Tubos eppendorfs de 1,5ml 

 Anestésicos para animais Cloridrato de 

xilasina e Ketamina 

 Seringas descartáveis de insulina de 1ml 

 Alfinetes 

 Folhas de isopor de 4cm 

 Campos de TNT 

 Sacos de lixo 

 Tubos de hemólise 

 Frasco coletor descartável 

 Tesoura reta 

 Pinça dente de rato 

 Fio de algodão no 10  

 Lâminas de bisturi no 15c 

 Suporte para tubos de Hemólise 

 Luvas descartáveis 

 Lápis para retroprojetor 

 Luvas de raspa de coco 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 



 

6. RESULTADOS 

 

 

 6.1 – Observações clínicas 

 

 Após a colocação das ligaduras os animais não apresentaram dificuldades para ingestão da 

ração.  

 Clinicamente, no dia do sacrifício, observou-se nos dentes que receberam ligadura (G1 e 

G2 testes), algumas alterações gengivais como aumento de volume, flacidez gengival e em poucos 

dentes do grupo G2 as porções cervicais e a região de furca apresentavam-se expostas, esta 

alteração não foi observada no grupo 1 teste (G1T). Na região interproximal, as papilas 

encontravam-se achatadas devido à presença da ligadura, nos dois grupos testes. Estas 

observações não foram encontradas nos dentes contralaterias, que não receberam ligaduras. 

  

 

 6.2- Resultados morfológicos 

 

  Lesão Inicial 

 

Grupo Controle (G1C):  

 Quanto a intensidade do infiltrado inflamatório, 11 casos (73,4%) exibiram um infiltrado 

inflamatório discreto e 4 casos (26,7%) exibiram um infiltrado inflamatório moderado. 

Demonstrando que neste grupo a maior parte da amostra exibiu um infiltrado inflamatório 

discreto compatível com saúde gengival clínica (figura 3 A e B). 

 Em todos os casos observados, os linfócitos foram as células predominantes. 

 O grau de vascularização variou de discreto em 9 casos (60%) a moderado em 6 casos 

(60%). Os resultados acima descritos podem ser observados na tabela 1. 

 Em nenhum dos espécimes evidenciou-se a presença de perda óssea, na região de furca ou 

interproximal (figura 3 C). 

 

 

 

 

 



 

   

 

Figura 3. Observa-se no grupo controle: A - espaço interproximal exibindo epitélio saudável, 

com conformação normal. B - observa-se um infiltrado inflamatório discreto. C - ausência de 

perda óssea na região interproximal e inter-radicular. (H/E, aumento de 100x em A e B e 40x em 

C). 
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Tabela 1. Resultados morfológicos observados nos cortes histológicos em HE, de tecido mole e 

tecido duro, no Grupo G1C. 

  

 

Grupo teste (G1T): 

 Sete casos (46,6%) exibiram um infiltrado inflamatório moderado e 8 casos (53,4%), 

infiltrado inflamatório intenso (Figura 4A). 

 Dos 15 espécimes avaliados, somente 4 (26,7%) exibiram linfócitos como as células 

predominantes e o restante da amostra, ou seja 11 casos (73,4%) exibiram um 

infiltrado linfoplasmocitário, em 100% dos casos observou-se neutrófilos. 

 Somente 1 caso (6,67%) exibiu discreta vascularização e os outros 14 casos (93,4%) 

exibiram um intenso grau de vascularização. 

 A perda óssea foi ausente na maior parte do grupo, ou seja, em 11 casos (73,4%), 

contudo em 4 casos (26,7%) foram observados focos de reabsorção óssea na região de 

furca ou interproximal (Figura 4 B e C). Os resultados descritos acima podem ser 

observados na tabela 2. 

 

 

 

 

 

 HE-G1 LADO CONTROLE 
  Processo Inflamatório 

Rato 
Intensidade Tipo Celular Predominante 

Proliferação 
vascular 

Reabsorção óssea 

(n°) Discreto Moderado Intenso Linfócitos Plasmócitos Misto Discreta Intensa Ausente Presente 
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Figura 4 – No Grupo G1T, observa-se: A - intenso infiltrado inflamatório que foi presente na 

maior parte da amostra teste. B - Um infiltrado inflamatório começa a ser observado na região de 

furca. C - Focos de reabsorção óssea e processo inflamatório, na região interproximal. As setas 

indicam a presença de células gigantes (osteoclastos) nas lacunas de reabsorção. (H/E, aumento de 

100x em A, 200x em B e 400x em C). 
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Tabela 2.  Resultados morfológicos dos cortes histológicos em HE, dos tecidos moles e duros do 

Grupo G1T. 

 

 

Lesão avançada 

 

Grupo controle (G2C): 

 12 casos (80%) exibiram um infiltrado inflamatório discreto e 3 casos (20%) 

exibiram um infiltrado inflamatório moderado. Demonstrando que neste grupo a 

maior parte da amostra exibiu um infiltrado inflamatório discreto compatível com 

saúde gengival visível clinicamente. 

 Em todos os casos observados, os linfócitos eram as células predominantes. 

 O grau de vascularização mostrou-se discreto em 10 espécimes, correspondendo a 

66,7%, e moderado em 5 casos (33,4%). 

 Em nenhum dos casos, evidenciou-se presença de perda óssea na região de furca 

ou interproximal. Os resultados descritos acima podem ser observados na tabela 3. 

 

 

 

 HE-G1 LADO TESTE 
  Processo Inflamatório 

Rato 
Intensidade Tipo Celular Predominante 

Proliferação 
vascular 

Reabsorção óssea 
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Tabela 3.  Resultados morfológicos dos cortes histológicos em HE, dos tecidos moles e duros do 

Grupo G2C. 

 

 

Grupo teste (G2T): 

 O infiltrado inflamatório apresentou-se discreto em apenas 3 casos (20%) dos 15 

animais deste grupo; em 7 casos (46,7%) o infiltrado foi moderado e em 5 (33,4%), 

intenso.  

 Dos 15 espécimes avaliados, 7 casos (46,7%%) exibiram linfócitos como as células 

predominantes, em 2 casos (13,4%)  os plasmócitos predominaram e em 6 casos 

(40%) o infiltrado inflamatório foi considerado linfoplasmocitário, em 100% dos 

casos observou-se neutrófilos. 

 Somente 2 casos (13,4%%) exibiram discreta vascularização, enquanto 13 casos 

(86,7%) exibiram um intenso grau de vascularização. Os resultados podem ser vistos 

na tabela 4. 

 Foi observada perda óssea em 100% da amostra, tanto na região de furca, como 

interproximal (figuras 5 e 6). 

 

 

 

 

 HE-G2 LADO CONTROLE 
  Processo Inflamatório 

Rato 
Intensidade Tipo Celular Predominante 
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Figura 5 – Fotomicrografia do Grupo 2T (15 dias, com ligadura), as setas ilustram a região de 

perda óssea interproximal e inter-radicular ( HE, aumento de 40x). 

 

   

 

Figura 6 – Fotomicrografia da figura 5, em maior aumento. As setas indicam o epitélio gengival 

que migrou em decorrência da perda óssea, e um infiltrado inflamatório no tecido conjuntivo 

subjacente (HE, aumento de 100x). 



 

 

Tabela 4.  Resultados morfológicos dos cortes histológicos em HE, nos tecidos moles e duros do 

Grupo G2T. 

 

 

6.3 – Resultados imuno-histoquímicos 

 

 Toda a amostra demonstrou positividade aos anticorpos utilizados. Foram consideradas 

positivas todas as células inflamatórias que mostraram coloração acastanhada independentemente 

da intensidade. Os anticorpos demonstraram positividade intracitoplasmática em todas as células 

inflamatórias para o IFN-R1 (Figura 7 A e B) e nos linfócitos para o GATA-3 (Figura 8 A e B). 

De cada caso, foram selecionados 5 campos histológicos em situação justa-epitelial, sob um 

aumento microscópico final de 400 vezes e, após captura da imagem, contadas todas as células 

imunopositivas constantes nestes campos. Em cada caso, calculou-se, então, a média aritmética do 

número de células positivas aos anticorpos GATA-3 ( tabelas 5 e 6) e IFN-R1 ( tabelas 7 e 8). 

Três lâminas, do total, não foram avaliadas, por não exibirem 5 campos histológicos, necessários 

para o estudo. 
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Figura 7 - Observa-se nas figuras A e B, infiltrado inflamatório exibindo imunomarcação à 

subunidade IFN-R1 do receptor para IFN-. (SABC, aumento de 400x). 
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Figura 8 – Observa-se nas figuras A e B, infiltrado linfocitário exibindo imunomarcação 

intracitoplasmática ao fator de transcrição GATA-3. (SABC, aumento de 400x). 
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Tabela 5. Média das células que expressaram GATA-3 para cada espécime avaliado do Grupo 

G1C/G2C. 

IHC – G1 LADO CONTROLE IHC – G2 LADO CONTROLE 

GATA-3 GATA-3 

RATO MÉDIA RATO MÉDIA 

1 16,8 1 5,4 

2 66,6 2 2,4 

3 79,8 3 Eliminado* 

4 64,2 4 6,6 

5 52,6 5 2,4 

6 66,4 6 35 

7 24,6 7 43,8 

8 50,4 8 45,8 

9 21,4 9 47,6 

10 37,2 10 31,4 

11 11 11 42,8 

12 50,2 12 37,8 

13 44,2 13 30,4 

14 62,2 14 74,4 

15 38,8 15 19,4 

 *Ausência de 5 campos histológicos 

 

 Tabela 6. Média das células que expressararm GATA-3 para cada espécime avaliado do Grupo 

G1T/G2T. 

IHC – G1 LADO TESTE IHC – G2 LADO TESTE 

GATA-3 GATA-3 

RATO MÉDIA RATO MÉDIA 

1 170 1 5,8 

2 82 2 7,4 

3 223 3 96,2 

4 172,4 4 14,8 

5 356 5 11,4 

6 196,8 6 21 

7 112,2 7 380,6 

8 175,4 8 35,4 

9 104 9 85,4 

10 15,4 10 169,2 

11 174,6 11 78 

12 159,6 12 87,8 

13 84,2 13 11,8 

14 177,6 14 221 

15 35,8 15 121,8 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 7. Média das células que expressaram IFN-R1 para cada espécime avaliado do Grupo 

G1C/G2C. 

IHC – G1 LADO CONTROLE IHC – G2 LADO CONTROLE 

IFN-R1 IFN-R1 

RATO MÉDIA RATO MÉDIA 

1 61,4 1 22,2 

2 72,8 2 53,6 

3 105,8 3 Eliminado* 

4 102,4 4 41,6 

5 51,2 5 14,6 

6 59,6 6 38,8 

7 68,6 7 42,4 

8 45,2 8 72,8 

9 43,2 9 34,4 

10 48,6 10 135,2 

11 89,4 11 129 

12 68,8 12 60,8 

13 86,4 13 74,8 

14 58,4 14 73,4 

15 32 15 66,6 

 *Ausência de 5 campos histológicos 

 

Tabela 8. Média das células que expressaram IFN-R1 para cada espécime avaliado do Grupo 

G1T/G2T. 

IHC – G1 LADO TESTE IHC – G2 LADO TESTE 

IFN-R1 IFN-R1 

RATO MÉDIA RATO MÉDIA 

1 109 1 36,8 

2 138,2 2 82 

3 95,2 3 73,6 

4 204 4 42,6 

5 82 5 44,6 

6 302,6 6 Eliminado* 

7 115,8 7 324,6 

8 134 8 100,6 

9 150,8 9 72 

10 114,4 10 122,2 

11 176,2 11 102,6 

12 40,6 12 103 

13 99 13 73,4 

14 257,8 14 99,6 

15 65,2 15 152 

 *Ausência de 5 campos histológicos. 

 

 

 

 



 

 

6.4 – Resultados estatísticos:  

 

 6.4.1 - Análise quantitativa do fator de transcrição GATA-3: as médias do GATA3 

foram mais elevadas nas amostras do grupo experimental do que no grupo controle e em cada um 

dos lados as médias foram mais elevadas no grupo 1 do que no grupo 2.  Os resultados são 

descritos na Tabela 9. 

 

Tabela 9.  Análise estatística da variável GATA 3 segundo o grupo e o lado.  

  Grupo  

Estatísticas Lado 1 2 Valor de p 

 
   

 

     

 Média  Teste 149,27 89,84 p
(3)

 = 0,021* 

 Controle  45,83 30,37   p
(4)

 = 0,056 
     
Valor de p  P

(1)
 < 0,001* p

(2)
 = 0,030*  

     

 Mediana Teste 170,00 78,00  

 Controle  50,20 33,20  
     

 Desvio padrão Teste 83,07 103,06  

 Controle  20,56 21,05  
 

(1): Através do teste t-Student pareado para a comparação intragrupos para cada um dos grupos.  

(2): Através do teste de Wilcoxon com dados pareados para a comparação intragrupos em cada um dos grupos. 

(3): Através do teste de Mann-Whitney para a comparação entre os grupos 1 e 2 em cada lado. 

(4): Através do teste t-Student com variâncias iguais para a comparação entre os grupos 1 e 2 em cada lado. 

 

 

GRUPO (G1C/G1T) 

1) Análise intragrupo: 

Através do teste t-Student pareado para a comparação entre os lados teste e controle do grupo 

1, revelou-se que houve diferença estatisticamente significante na expressão do GATA-3 (P  

0,05) entre os lados, indicando que a presença da ligadura (lado teste) desencadeou uma maior 

expressão do GATA-3 (Gráfico 1), compatível com a maior resposta inflamatória vista neste 

grupo no estudo descritivo. 

 

GRUPO (G2C/G2T) 

2) Análise intragrupo: 

Através do teste de Wilcoxon com dados pareados para a comparação entre os lados teste e 

controle do grupo 2, revelou-se que houve diferença estatisticamente significante na expressão do 



 

GATA-3 (P  0,05) entre o lado teste e o lado controle, indicando que a presença da ligadura 

(lado teste) desencadeou uma maior expressão do GATA-3 (Gráfico 1), compatível com a maior 

resposta inflamatória vista neste grupo no estudo descritivo. 

 

GRUPO (G1T/G2T) 

3) Análise intergrupo: 

Através do teste Mann-Whitney para a comparação entre os lados testes dos grupos 1 e 2, 

observou-se que houve diferença estatística quanto à expressão deste marcador (P  0,05) nos 

diferentes grupos, ou seja, o fator tempo na presença da ligadura, foi determinante para que 

houvesse uma menor expressão do GATA-3 (Gráfico 1). 

 

GRUPO (G1C/G2C) 

4) Análise intergrupo: 

Através do teste t-Student com variâncias iguais para a comparação entre os lados controles 

dos grupos 1 e 2, revelou-se que não houve diferença estatística quanto à expressão do GATA-3 

(P  0,05) nos diferentes grupos, ou seja, houve uma pequena expressão deste marcador que não 

se alterou nos dois grupos controle (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1. Média de expressão do GATA-3 nos grupos 1 e 2, nos lados teste (com ligadura) e 

controle (sem ligadura). 

 

 As médias do GATA3 foram mais elevadas nas amostras do grupo experimental do que no 

grupo controle. Observa-se em um nível de significância de P  0,05 que houve diferença 

intragrupos e intergrupo somente entre os grupos testes. Não houve diferença entre os grupos 

controles. 

 



 

6.4.2 -  Análise quantitativa da subunidade IFN-R1: as médias do IFN-R1 foram 

correspondentemente mais elevadas nas amostras do grupo experimental do que no grupo controle 

com diferenças significantes ao nível de significância considerada em cada um dos grupos (p < 

0,05); em cada um dos lados as médias foram correspondentemente mais elevadas no grupo 1 do 

que no grupo 2. Os resultados estão descritos na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Estatísticas da variável IFN-R1 segundo o grupo e o lado.   

  Grupo  

Estatísticas Lado 1 2 Valor de p 

 
   

 

     

 Média  Teste 138,98 102,11 p
(3)

 = 0,077 

 Controle 66,25 61,44 p
(4)

 = 0,661 
     
Valor de p  p

(1)
 = 0,001* p

(2)
 = 0,016*  

     

 Mediana Teste 115,80 90,80  

 Controle 61,40 57,20  
     

 Desvio padrão Teste 69,71 71,50  

 Controle 21,85 35,39  
(1): Através do teste t-Student pareado para a comparação intragrupo para cada um dos grupos.  

(2): Através do teste de Wilcoxon com dados pareados para a comparação intragrupo em cada um dos grupos. 

(3): Através do teste de Mann-Whitney para a comparação entre grupos 1 e 2 em cada lado. 

(4): Através do teste t-Student com variâncias iguais para a comparação entre os grupos 1 e 2 em cada lado. 

 

GRUPO (G1C/G1T) 

1) Análise intragrupo: 

Através do teste t-Student pareado para a comparação entre os lados teste e controle do grupo 

1, revelou-se que houve diferença estatisticamente significante na expressão do IFN-R1 (P  

0,05) entre o lado teste e o lado controle, o que sugere a maior expressão deste receptor no grupo 

de maior intensidade de resposta inflamatória (grupo teste). 

 

GRUPO (G2C/G2T) 

2) Análise intragrupo: 

Através do teste de Wilcoxon com dados pareados para a comparação entre os lados teste e 

controle, revelou-se que houve diferença estatisticamente significante na expressão do IFN-R1 (P 

 0,05) entre os lados, o que sugere a maior expressão deste receptor no grupo de maior 

intensidade de resposta inflamatória (grupo teste), conforme ilustrado pelo Gráfico 2. 

 

 



 

 

GRUPO (G1T/G2T) 

3) Análise intergrupo: 

Através do teste de Mann-Whitney para a comparação entre os lados testes dos grupos 1 e 2, 

constatou-se que não houve diferença estatística quanto a expressão deste marcador (P  0,05) nos 

diferentes grupos, ou seja, o fator tempo na presença da ligadura, não foi determinante para que 

houvesse uma maior expressão do IFN-R1(Gráfico 2). 

 

GRUPO (G1C/G2C) 

4) Análise intergrupo: 

Através do teste t-Student com variâncias iguais para a comparação entre os lados controles 

dos grupos 1 e 2, verificou-se que não houve diferença estatística quanto a expressão deste 

marcador (P  0,05) nos diferentes grupos, ou seja, a expressão do receptor foi similar entre os 

grupos controles (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2. Média da expressão do IFN- nos grupos 1 e 2 nos lados teste (com ligadura) e 

controle (sem ligadura).  

 

 As médias do IFN- (análise intragrupo) foram mais elevadas nas amostras do grupo teste 

do que no grupo controle considerando o valor de P  0,05. Na análise intergrupo, não houve 

significância estatística. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 



 

DISCUSSÃO 

 

Atualmente, é completamente aceito que a doença periodontal resulta de uma resposta 

inflamatória do hospedeiro ao biofilme dental, sendo a natureza desta resposta determinante 

para o caráter destrutivo da doença. Com o aumento do desafio bacteriano, produtos nocivos 

ao hospedeiro interagem com o tecido gengival e induzem a expressão de várias moléculas 

efetoras, dentre as quais destacam-se as metaloproteinases (SEABRA, 2006) e as citocinas 

(GEMMELL, YAMAZAKI, SEYMOUR, 2002). As citocinas exibem um forte papel 

regulatório na resposta imune, possuindo como uma das principais funções, regular a 

diferenciação de células T virgens em células Th1 e Th2. Como exemplos podem ser citadas 

as citocinas Th1: IL-12 e IFN- envolvidas no desenvolvimento de células Th1 e a citocina 

Th2: IL-4 envolvida na diferenciação das células Th2 (MURPHY, REINER, 2002; 

O’GARRA, 1998) além de outras citocinas que estão diretamente envolvidas na patogênese 

da doença periodontal, como a interleucina -1 (IL-1) e o fator de necrose tumoral , que 

regulam positivamente a síntese de colagenases e prostaglandinas pelos fibroblastos e 

macrófagos, estando envolvidas direta e indiretamente no processo de reabsorção óssea visto 

na doença periodontal (ALEXANDER; DAMOULIS, 1994). 

O efeito em rede das citocinas Th1 (IL-2, IFN-γ, IL-12) aumenta a resposta imune 

celular, enquanto que as citocinas Th2 (IL-4, IL-5, IL-13) suprimem a resposta imune celular 

e aumentam a resistência associada com a imunidade humoral, ou seja, as citocinas Th2 estão 

envolvidas na ativação das células B com conseqüente produção de anticorpos. Para Gemmell 

e Seymour (2004), as lesões periodontais em que predominam as células Th1 teriam um perfil 

de lesão estável (gengivite); já nas lesões onde predominam as células Th2, um perfil 

destrutivo (periodontite) estaria presente. Como o exato conhecimento desta resposta 

permanece ainda alvo de pesquisa, o presente estudo buscou observar, através de técnicas 

imuno-histoquímicas, a expressão das células Th2 na fase destrutiva da doença periodontal, 

comparando com um grupo controle, bem como avaliar possíveis diferenças na expressão do 

receptor de superfície IFN-R1, já que sua expressão é determinante para que haja uma 

efetiva resposta Th1, nos diferentes tempos de evolução da doença periodontal induzida em 

ratos, através de ligaduras. 

Este modelo experimental de indução de periodontite em ratos, por meio da colocação 

de ligaduras de algodão na região cervical de molares inferiores tem sido amplamente 



 

utilizado em pesquisas sobre a doença periodontal (CAVAGNI et al., 2005; GALVÃO et al., 

2003; SALLAY et al., 1984).  

Gurgel (2003) evidenciou que a presença das ligaduras na região cervical de molares 

de ratos é capaz de induzir perda óssea, em função de ocorrer uma rápida colonização 

bacteriana nas ligaduras, além do fato da posição mais apical em relação à margem gengival, 

produzir uma injúria traumática. Graves et al. (2008) acrescentam que a colocação de 

ligaduras ao redor dos dentes levam a um maior acúmulo de biofilme e ulceração do epitélio 

sulcular, o que facilita a invasão bacteriana ao tecido conjuntivo, levando a uma resposta do 

hospedeiro que culmina com a destruição do suporte periodontal. Estes relatos, ajudam a 

entender o porque, da presença de uma resposta inflamatória, de moderada a intensa, no 

presente estudo, já a partir do segundo dia de indução da doença periodontal, com o uso de 

ligaduras. 

O papel funcional da resposta inflamatória em ratos, na destruição periodontal 

experimental, fica claro nos estudos que utilizam inibidores de prostaglandinas, ou seja, a 

inflamação gengival e a perda óssea podem ser diminuídas durante a administração de drogas 

anti-inflamatórias (GURGEL, 2003). Contudo, Cavagni et al. (2005) encontraram aumento de 

perda óssea alveolar na periodontite induzida por ligaduras, quando drogas esteroidais foram 

administradas, subcutaneamente, em ratos. Isto, portanto, demonstra que assim como em 

humanos, a fase destrutiva da periodontite experimental, nos modelos induzidos por ligadura, 

está associada com a resposta do hospedeiro e que os uso de drogas anti-inflamatórias podem 

alterar esta resposta. 

No presente estudo, observamos nos grupos controles a presença discreta de um 

infiltrado celular tipicamente linfocitário, sendo a presença destas células, na ausência de 

ligaduras, um possível indicador da resposta constante ao desafio bacteriano presente no 

biofilme e sulco gengival, o que está de acordo com Galvão et al. (2003). Já nos grupos 

experimentais ocorreu uma resposta inflamatória celular aguda no periodonto destes ratos. 

Observou-se que com apenas 2 dias da presença da ligadura houve uma mudança na 

intensidade do infiltrado celular, deixando de ser discreto para tornar-se moderado a intenso,  

permanecendo assim, mesmo após 15 dias. Em relação ao tipo de infiltrado, nos grupos testes, 

linfócitos e plasmócitos predominaram, enquanto que nos grupos controles os linfócitos foram 

as células predominantes, sendo observada a presença freqüente de neutrófilos em toda a 

amostra teste.  

Como descrito na literatura, com a contínua agressão ao periodonto, o perfil 

linfocitário predominante parece mudar quando uma lesão gengival precoce evolui para uma 



 

lesão gengival estabelecida ou avançada. Seymour em 1991 já afirmava que na gengivite, 

poucas células B se faziam presentes e que as lesões progressivas exibiam proporções 

aumentadas de células B, levando a crer que o plasmócito predominava nestas lesões. Para 

Berglund, Donati e Zitzmann (2007) é evidente que os linfócitos B e plasmócitos predominam 

entre as células presentes na periodontite. Contrariamente, no estudo de Lins et al. (2008), não 

foi encontrada diferença na densidade de linfócitos T e B entre lesões de gengivite e 

periodontite crônica, contudo, houve um leve predomínio de células B nas lesões de 

gengivite, o que levou os autores a afirmarem que estas lesões de gengivite, provavelmente, já 

eram lesões estabelecidas e não incipientes, ou seja, estavam em um estágio mais avançado da 

resposta inflamatória. Para Yamazaki, Nakagima, Hara (1995) a maior participação das 

células B nas lesões avançadas, implica na maior participação das células Th2, pois citocinas 

Th2 como IL-4, IL-5, IL-6 estimulam a proliferação e diferenciação da célula B (ABBAS, 

LICHTMAN, PILLAI, 2008, GEMMEL et al., 2002a). 

Os resultados, do presente estudo, mostraram a participação das células Th2 nos 

grupos testes, ou seja, na fase de maior resposta inflamatória vista na doença periodontal 

experimental. Uma resposta inflamatória mais intensa levou a um processo destrutivo, que 

ficou evidente nos estágios mais avançados da doença, principalmente no grupo G2T, onde 

todos os espécimes exibiram algum grau de reabsorção; contudo, no grupo G1T, em 4 casos, 

observamos focos iniciais de reabsorção óssea, indicando que neste modelo de doença 

experimental o processo inflamatório instala-se rapidamente, com conseqüente destruição do 

tecido periodontal, isto, provavelmente, torna este modelo ideal para o estudo da fase aguda 

da doença periodontal, o que está de acordo com Nyman, Schroeder, Lindhe (1979) que 

descrevem a presença da ligadura ao redor de  molares e pré-molares como indutoras de uma 

resposta inflamatória aguda, resultando em perda de inserção de tecido conjuntivo e osso 

alveolar.  

Para o estudo das células Th2, utilizamos um marcador imuno-histoquímico para o 

fator de transcrição específico da célula Th2: GATA-3. A expressão do GATA-3 é induzida 

rapidamente, pela IL-4, nas células comprometidas Th2 (MURPHY, REINER, 2002). A 

primeira função descrita do GATA-3 no sistema imune foi a de ser um fator de transcrição 

específico da célula Th2 e parece estar envolvido em vários passos da diferenciação das 

células T no timo e nos órgãos linfóides periféricos (HO, PAI, 2007). Portanto, espera-se 

haver um aumento na expressão deste marcador quando células Th2 estão presentes no meio. 

A perda óssea, que se traduz no maior sinal de destruição tecidual, neste modelo de 

doença experimental em ratos, parece se estabilizar com o decorrer do tempo (GURGEL et 



 

al., 2003, KURH et al., 2004). Segundo Graves et al. (2003), previsivelmente, a perda ocorre 

em um período de 7 dias. No presente estudo, a perda óssea foi observada no período de 2 a 

15 dias, nos grupos testes, sendo mais evidente ao final de 15 dias em 100% da amostra. A 

presença da perda óssea foi compatível com o aumento de expressão do marcador GATA-3 

quando comparados os grupos controles e experimentais, sendo o uso das ligaduras 

determinante para que um processo inflamatório se instalasse com consequente destruição 

óssea e maior envolvimento das células Th2 na fase destrutiva da doença periodontal. Já 

quando se comparou somente os grupos experimentais, observou-se que a expressão do 

GATA-3 reduziu significativamente (P  0,05), ou seja, com o passar do tempo evidenciou-se 

uma redução na quantidade de células Th2 (G1T = 149,27/G2T = 89,84). Com esta redução, 

as propriedades anti-inflamatórias da resposta Th2, provavelmente, são reduzidas. Okamatsu 

et al. (2004) associaram a ausência da IL-10 (menor resposta Th2) com presença severa de 

perda óssea induzida pelo patógeno P. gingivalis, o que levou estes autores a descreverem a 

resposta Th2 como protetora. Eles ainda descrevem como características protetoras destas 

células, o fornecimento de sinais que culmina na produção de anticorpos específicos que pode 

resultar no controle da infecção periodontal. Portanto, com a diminuição da expressão do 

GATA-3, seu potencial anti-inflamatório é também reduzido o que culmina com a maior 

perda óssea vista no grupo G2T. Como este modelo tende a estabilizar-se com o tempo, pode 

ser que estudos envolvendo um maior período de observação resultem no retorno da 

expressão deste marcador. 

Como houve uma diminuição do GATA-3 na fase mais avançada da doença, cabe uma 

investigação se isto ocorreu devido a uma maior resposta Th1, pois um tipo de resposta parece 

suprimir a outra (GEMMEL et al., 2002a). Pensando nisso, tentou-se observar através da 

expressão da subunidade IFN-R1 do receptor para IFN-, se o microambiente encontrava-se 

preparado para a ação desta principal citocina Th1, uma vez que a presença de receptores 

funcionais sobre as células para o IFN- poderia estar associada com a presença da citocina no 

meio extracelular (MURPHY, REINER, 2002) e a partir disto tentar estabelecer possível 

relação entre a presença do receptor com a presença da citocina Th1 no meio extracelular.  

O IFN- consiste na principal citocina Th1 (ABBAS, LICHTMAN, PILLAI, 2008; 

TENG, 2003). Para que esta citocina exerça suas funções biológicas, ela deve ligar-se ao seu 

receptor na superfície da célula. Quando esta ligação ocorre, fatores de transcrição e ativação 

(STAT1) são ativados, levando a expressão do fator de transcrição T-bet, nestas células. A 

expressão do T-bet leva a um remodelamento do gene IFN-γ tornando-o ativado, o que induz 



 

a expressão da subunidade β2 do receptor da IL-12 nas células Th1. A sinalização através do 

receptor da IL-12 culmina com a produção direta ou indireta de mais IFN-, o que amplifica a 

resposta Th1. Além disto, o IFN- promove a ativação de macrófagos, que são produtores de 

IL-12 (TENG, 2003). Isto demonstra as principais ações desta citocina e de como ela está 

diretamente relacionada com a resposta Th1. 

Quando analisou-se a expressão desta subunidade IFNR1, entre os grupos testes e 

controles, houve uma expressão estatisticamente significante, demonstrando uma maior 

expressão desta subunidade na fase ativa da doença periodontal. Já quando analisamos inter-

grupo, ou seja, entre os grupos experimentais ou controles, a expressão deste receptor não se 

alterou. Estas informações revelam que houve uma relação direta entre o aumento da resposta 

inflamatória e a expressão do IFN-R1. Este resultado está de acordo com o estudo de Ukai et 

al. (2001) que demonstrou que células transportando IFN- aumentaram significativamente 

com o aumento da resposta inflamatória e associaram sua expressão com a destruição tecidual 

vista na periodontite; contudo, no presente estudo, a expressão do IFN-R1 não se alterou com 

o aumento da perda óssea, o que demonstra que com a progressão da doença periodontal a 

expressão deste receptor se manteve inalterada. Isto pode ser explicado, baseado nos tipos 

celulares que expressam este receptor. O IFN- exerce sua função em muitas células 

inflamatórias, como os macrófagos, células NK, linfócitos T, linfócitos B (ABBAS, 

LICHTMAN, PILLAI, 2008); portanto, é esperado que com o aumento da resposta 

inflamatória, este receptor esteja marcadamente mais expresso.  

As principais células envolvidas com a resposta ao IFN- são as células Th1. Estas 

células, bem como as células Th2 são portadoras do receptor para IFN-. As células Th2 

possuem as duas subunidades deste receptor, a subunidade IFN-R1 e IFN-R2, já as células 

Th1 parecem não exibir a subunidade IFN-R2 deste receptor. A ausência desta subunidade 

está relacionada a uma ausência de resposta ao IFN- pelas células Th1 comprometidas, e isto 

pode ser de fundamental importância para o desenvolvimento de uma função efetora Th1 

normal (TAU et al., 2000). Portanto, nas células Th1, a subunidade que parece ser submetida 

a mecanismos regulatórios é a subunidade R2 e não a R1. 

Para Bach, Aguet, Schreiber (1997) a subunidade IFN-R1 do receptor IFN-R, não é 

exclusiva das células Th, ela é moderadamente expressa em quase todas as células 

inflamatórias ou não e a expressão do gene para a cadeia R1 parece ser constitutiva, nestes 

tipos celulares. A análise da região promotora deste gene revelou uma estrutura que lembra 

genes “housekeeping” (genes envolvidos nas funções básicas da célula e que são 



 

constitutivamente expressos). Estes autores afirmam, ainda, que a expressão desta subunidade 

do receptor para IFN- não é regulada por estímulos externos, ao contrário da subunidade R2, 

que pode ser regulada positivamente ou negativamente dependendo do estímulo.  

Analisando estas informações, percebe-se que a subunidade R1, do receptor para IFN-

, não é um bom indicador de resposta Th1, pois esta subunidade não sofre mecanismos 

regulatórios associados à presença da citocina no meio, sendo descrita como uma subunidade 

constitutivamente expressa, inclusive, em vários outros tipos celulares.  Portanto, só podemos 

inferir, no presente estudo, que o aumento da resposta inflamatória foi associado com o 

aumento de sua expressão, tornando estes microambientes preparados para a resposta Th1.  

Resume-se a importância desta subunidade, para a resposta Th1, na fase de 

comprometimento da célula T CD4
+
, pois a sua presença faz com que o IFN- se ligue e 

promova a diferenciação destas células em células Th1 (MURPHY, REINER, 2002). 

Mecanismos regulatórios, da subunidade R1, foi descrito por Skarenta et al. (2000) que  

descreveram uma regulação negativa, de forma transitória, nas células T virgens, logo após 

reconhecimento antigênico. Sem esta subunidade não ocorre à ligação com a citocina e efeitos 

antiproliferativos associados ao IFN- seriam anulados. Isto, talvez explique a leve redução da 

expressão desta subunidade no grupo G2T, na presente pesquisa. 

De acordo com os resultados observados, no presente estudo, em relação ao infiltrado 

inflamatório, podemos confirmar que a resposta inflamatória nos diferentes tempos de 

indução da doença (G1T e G2T) permaneceu de moderada a intensa, demonstrando que neste 

modelo, as ligaduras foram capazes de provocar resposta inflamatória, mas o número total de 

células se manteve, em níveis semelhantes, com a evolução da doença. Resultados similares, 

já descritos acima, foram observados por LINS et al. (2008) quando analisaram o fenótipo 

imuno-histoquímico das células que participam da resposta imune na gengivite e periodontite 

crônica.  Observaram não haver diferença significativa em relação à densidade dos linfócitos 

T e B, bem como no número de células dendríticas, nas condições inflamatórias descritas.  A 

manutenção no número de células, provavelmente explica a expressão continuada da 

subunidade R1 do receptor para IFN-, nos diferentes tempos de evolução da doença 

periodontal. 

Não há dúvida quanto à participação aumentada da célula Th2 na periodontite, o que 

foi confirmado no presente estudo quando comparados os grupos controle e experimental. 

Contudo, não se sabe com certeza se estas células são mais protetoras ou destrutivas dentro do 

contexto da patogênese periodontal, pois elas exibem papéis conflitantes, ou seja, ora podem 



 

ser destrutivas ora protetoras de acordo com o seu perfil de expressão. Um exemplo, de seu 

papel protetor se dá por suas propriedades supressoras/anti-inflamatórias, já descritas acima. 

Gemmell, Yamazaki e Seymour (2002) acrescentam que as células Th2 podem silenciar a 

atividade de algumas citocinas pró-inflamatórias como a IL-1 e um exemplo de seu papel 

destrutivo é que, devido ao seu potencial anti-inflamatório, elas podem reduzir a resposta Th1, 

o que resultaria na falha do controle da infecção (LAPPIN et al., 2001).  

Por sua vez, a resposta Th1 culmina com a produção do IFN-, citocina esta que tem 

propriedades ativadoras sobre os macrófagos e neutrófilos, aumentando a capacidade 

fagocitária destas células o que leva à eliminação de patógenos invasores, possuindo, portanto 

um papel de proteção ao hospedeiro (GEMMELL, YAMAZAKI, SEYMOUR, 2002). Sasaki 

et al. (2003) também sugerem um papel protetor da resposta Th1 ao demonstrarem que esta 

resposta não teve um efeito significante na patogênese da reabsorção óssea estimulada por 

infecção. 

Outros autores como Taubman e Kawai (2001) já consideram o potencial destrutivo da 

resposta Th1, relatando que a reabsorção óssea vista na doença periodontal é dependente do 

grau de recrutamento de células Th1 dentro dos tecidos gengivais inflamados, já que estas 

células regulam positivamente a produção de citocinas pró-inflamatórias IL-1 e TNF – α, que 

estão envolvidas em promover a diferenciação de precursores osteoclásticos e 

subsequentemente ativá-los. Adicionalmente, elas estão mais expressas quando destruição 

óssea alveolar significante foi detectada, sugerindo a participação destas citocinas no início da 

destruição óssea alveolar, enquanto que as citocinas Th2 poderiam estar envolvidas na 

proteção e reparo do tecido perdido (TENG, 2003).  

Muitos trabalhos citam a participação combinada das citocinas Th1 e Th2 na doença 

periodontal. Como descrito por Alayan et al. (2007), estes dois grandes grupos de citocinas 

desempenham um papel importante na manutenção da homeostasia óssea alveolar. Teng 

(2003) considera que diferenças repentinas no equilíbrio das citocinas presentes no meio 

podem resultar na progressão da doença periodontal. Ito et al., (2005) sugerem que células T 

que infiltram os tecidos em lesões gengivais, exibem RNAm para citocinas Th1, Th2 e 

citocinas regulatórias, simultaneamente. Portanto, parece haver um mecanismo regulatório 

sobre a ação destas citocinas, que impeça a destruição exagerada do tecido frente a uma 

agressão bacteriana.  

Vem se tornando evidente que um grupo de células T com atividades supressoras, 

chamadas células T regulatórias (Treg) desempenham um papel importante no controle da 

resposta imune à infecção. Nakajima et al. (2005) demonstraram a participação destas células 



 

na doença periodontal, observando que as células Treg CD4
+ 

CD25
+
 foram mais expressas em 

tecidos humanos com periodontite do que nos tecidos com gengivite e/ou saudáveis. Estas 

células possuem propriedades anti-inflamatórias devido produzirem, predominantemente, IL-

10. Lins et al. (2008) também sugerem uma maior participação de células CD25
+ 

nas lesões 

de periodontite, em humanos, o que indica uma maior ativação celular do infiltrado 

linfocitário, nestas lesões. 

De acordo com os resultados exibidos, pode-se concluir que na fase de destruição 

tecidual associada à doença periodontal experimental, a diminuição das células Th2 positivas, 

pode ter contribuído para a evolução do processo destrutivo e a presença expressiva e 

inalterada, durante todo o período do experimento, da subunidade IFNR1, nos grupos testes, 

nos leva a sugerir que já no início do surgimento da resposta inflamatória, esta passou a ser 

mais expressa, tornando estes microambientes mais preparados a uma resposta Th1; contudo 

não houve associação da presença deste receptor com o aumento da perda óssea. É importante 

destacar que só irá haver resposta funcional deste receptor na presença da citocina IFN- e da 

subunidade R2 deste receptor, o que é determinado por outros fatores e não só pela presença 

da subunidade que liga o ligante. 

Os resultados da presente investigação sugerem que os dois tipos de resposta podem 

estar associados com processos destrutivos/reparadores na doença periodontal e que 

mecanismos regulatórios são essenciais para o equilíbrio da resposta imune do hospedeiro e 

conseqüente controle na destruição tecidual, pois uma resposta Th1 exagerada pode levar a 

grande supressão da resposta Th2 e vice versa (O’GARRA, 1998) e cada resposta tem seus 

aspectos importantes. 

Fica a sugestão, portanto, que mais experimentos nesta linha sejam realizados, visando 

melhor entendimento destas respostas do hospedeiro frente às agressões do biofilme nos 

tecidos periodontais. Entender os mecanismos regulatórios do IFN- sobre o desenvolvimento 

das linhagens de células T, podem conferir, no futuro, melhor compreensão da resposta 

Th1/Th2 na doença periodontal e talvez métodos terapêuticos que consigam equilibrar esta 

resposta. 
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1) A presença da subunidade IFN-R1 do receptor para IFN- foi associada com o 

aumento do processo inflamatório no periodonto dos ratos, o que torna estes 

microambientes mais preparados para uma resposta Th1; contudo, sua expressão não 

se alterou com o aumento da perda óssea, observada ao final de 15 dias no grupo teste. 

Esta subunidade não pôde ser associada, portanto, com a progressão da doença 

periodontal experimental e não foi considerada um bom marcador para avaliação desta 

resposta. 

2) Durante a fase destrutiva da doença periodontal experimental a diminuição na 

expressão do fator de transcrição GATA-3 foi associada com o aumento da perda 

óssea, sugerindo que a manutenção controlada da resposta Th2 pode estar associada a 

mecanismos protetores na fase ativa da destruição periodontal induzida por ligaduras. 
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