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RESUMO 

 Neste trabalho procuramos determinar os efeitos à distância de um ferimento cirúrgico 

único na cavidade bucal (localizado no palato duro, de extensão 3 mm) sobre a medula óssea 

em camundongos C57BL/6. Para isto, quantificamos células totais, eosinófilos, neutrófilos e 

fagócitos mononucleares, tanto na medula óssea recém-coletada, como na medula óssea 

cultivada em presença de diferentes citocinas. As citocinas foram utilizadas para revelar 

defeitos sutis que não são detectáveis no exame da medula óssea recém-coletada. Na medula 

óssea recém-coletada, foi encontrado um aumento modesto, mas significativo, nos números de 

neutrófilos. Em culturas incubadas com Interleucina (IL)-3, foi observada uma redução 

significativa dos números de células totais, neutrófilos e fagócitos mononucleares. Em culturas 

incubadas com Fator Estimulante de Colônias de Granulócitos (G-CSF), foram observados 

efeitos negativos semelhantes aos encontrados com IL-3, com supressão de células totais, 

neutrófilos e fagócitos mononucleares. Em culturas incubadas com Fator Estimulante de 

Colônias de Granulócitos e Macrófagos (GM-CSF), foi observada redução significativa 

somente sobre o número de neutrófilos. O mesmo ocorreu na presença de Fator Estimulante de 

Colônias de Macrófagos (M-CSF). Utilizamos também rhG-CSF (Filgrastim®), que tem 

atividade em cultura de células murinas, sendo observado efeito negativo apenas sobre 

neutrófilos, em contraste com o observado na presença de G-CSF murino. O efeito positivo 

sobre o número de neutrófilos na medula óssea recém-coletada poderia ser explicado pela 

exposição a microrganismos da microbiota bucal no local da lesão, causando bacteremia. Para 

testar esta hipótese, adotamos uma estratégia de desinfecção local (Clorhexidina a 0,2% e 

0,04%) antes da realização do corte, e avaliamos a repercussão deste tratamento sobre as 

diferentes respostas anteriormente caracterizadas. O tratamento com Clorhexidina a 0,2% 

eliminou os efeitos observados anteriormente sobre os números de células totais, neutrófilos e 

fagócitos mononucleares. Em contrapartida, após o tratamento com Clorhexidina a 0,04% 

alguns dos efeitos anteriormente encontrados, quanto aos números de neutrófilos e de fagócitos 

mononucleares, persistiram. Procuramos também avaliar se o bloqueio da resposta de 

glicocorticóides endógenos ao trauma cirúrgico, pelo uso de Mifepristone (RU486), antagonista 

do receptor de glicocorticóides, poderia modificar os efeitos da ferida na cavidade bucal sobre 

a medula óssea. Não houve evidência de bloqueio específico dos efeitos do trauma com o uso 

de RU486, comparativamente aos controles que receberam veículo. Em experimentos-piloto, 

avaliamos os efeitos do trauma cirúrgico, induzido em camundongos BP-2 segundo os 

protocolos utilizados anteriormente em camundongos C57BL/6, obtendo evidência de respostas 

importantes entre cepas no padrão de resposta da medula óssea. Dentro das limitações do 

presente estudo, podemos concluir que o trauma cirúrgico bucal atinge a medula óssea à 

distância, demonstrando efeitos positivos 24h após o trauma e negativos quando utilizamos 

citocinas. Além disso, a presença de bactérias bucais é responsável pela depressão da resposta 

da medula. 

1. Trauma bucal experimental 2. Citocinas hematopoiéticas 3. Modelo Murino  
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ABSTRACT 

In this study, we aimed to identify, using C57BL/6 mice, long-distance effects of a 

single, surgical oral wound of 3 mm extension in the hard palate, on the bone marrow. To do 

so, we enumerated total cells as well as eosinophil, neutrophil and mononuclear phagocytes, 

from recently harvested bone marrow, and from cultured bone marrow following different 

cytokine stimuli. Cytokines were used to reveal subtle effects on the recently harvest bone 

marrow. In recently harvested bone marrow, a small but significant increase was found in 

neutrophil numbers. In cultures exposed to interleukin (IL)-3 there were decreased total cell, 

neutrophil and mononuclear phagocyte numbers. In cultures exposed to granulocyte-colony 

stimulating factor (G-CSF), reduced total cell, neutrophil and mononuclear phagocyte numbers 

were observed resembling those in IL-3-exposed cultures. In cultures exposed to granulocyte-

macrophage-colony stimulating factor (GM-CSF), significant reduction was fund only in 

neutrophil numbers. The occurred when macrophage-colony stimulating factor (M-CSF) was 

used. We also used recombinant human G-CSF (rhG-CSF, Filgrastim®), which acts on murine 

cells, observing reduction in neutrophil numbers, unlike observations of murine G-CSF. The 

increase in neutrophil numbers in the fresh bone marrow might be induced by exposure of 

wounded surfaces to oral microorganisms and possibly by bacteremia. To test this hypothesis, 

the hard palate was disinfected with clorhexidine (CHX) 0.2% or 0.04%, prior to wounding. 

The treatment with CHX 0.2% abolished the cytokine effects in the total cell, neutrophil and 

mononuclear phagocyte numbers. By contrast, after treatment with CHX 0.04%, cytokine 

effects on the neutrophil and mononuclear phagocyte numbers persisted. We also sought to 

evaluate whether the effect of oral wounding on bone marrow was dependent on endogenous 

glucocorticoids. Blockade of the glucocorticoid antagonist receptor with mefipristone (RU486) 

provided results comparable to those of control group given vehicle only, thus ruling out this 

hypothesis. In pilot experiments, we also evaluated the effects of surgical trauma in BP-2 mice, 

using the protocol previously used for C57BL/6 mice, and found significant differences in the 

bone marrow responses between these two strains. Briefly, our limited experimental evidence 

shows that oral surgical trauma can influence the bone marrow at distance over a 24h post-

operative period, and inducing positive or negative effects on various leukocyte lineages, before 

and after culture with cytokines. Available evidence points to oral bacteria as involved in these 

long-distance effects on bone-marrow. 

 

1. Experimental trauma in the oral cavity 2. Hemopoietic cytokines 3. Murine models 
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1- INTRODUÇÃO 

1.1 - Estrutura, componentes celulares e propriedades da mucosa oral relacionados 

com o presente estudo. 

A mucosa oral, constantemente ameaçada. A mucosa oral deve ser capaz de resistir aos 

traumas físicos, químicos e térmicos, mais frequentes nela do que em outras regiões da interface 

com o meio ambiente, como a pele (protegida por roupas e calçados), e as mucosas ocular, 

respiratória, digestiva e urinário/reprodutiva (naturalmente protegidas pela localização e por 

diferentes barreiras e reflexos). Na mucosa oral, os traumas são ainda mais frequentes no curso 

da mastigação dos alimentos, já que tanto estes como os próprios dentes podem causar trauma 

mecânico na boca, ocasionalmente. A mucosa deve ser igualmente capaz de reparar 

rapidamente as feridas cirúrgicas provocadas por esses traumas, mesmo na presença de 

microrganismos comensais e oportunistas, normalmente presentes, os quais podem estabelecer 

infecção sempre que houver uma brecha nas defesas do hospedeiro (TYLER et al., 1999; 

HASTURK & KANTARCI, 2015; BRAND & VEERMAN, 2013). Se não o fosse, uma das 

funções mais vitais do organismo (a nutrição) seria prejudicada constantemente. 

A mucosa oral é a primeira a ter contato com uma infinidade de alérgenos e 

microrganismos no momento da ingestão, e portanto, bem antes do contato desses materiais 

com os trechos subsequentes do trato gastrointestinal. Por essa razão, supõe-se que exista um 

estado de alerta constante do sistema imune na cavidade bucal, o qual pode depender, ou não, 

da presença das bactérias (MOUTSOPOULOS & KONKEL, 2017). 

Diferenças locais na distribuição de subtipos de epitélio. A estrutura, componentes e 

organização do epitélio de revestimento da mucosa oral varia conforme a região examinada. 

Áreas sujeitas a trauma mecânico constante, devido à mastigação, como o palato e gengiva 

inserida possuem células ceratinizadas, o que lhes confere uma resistência à abrasão. Áreas 

onde é necessária a elasticidade do tecido para movimentação, deglutição ou fala possuem 

epitélio orto e para-ceratinizado. Na língua, existe um epitélio intermediário, composto de 

regiões ceratinizadas e para-ceratinizadas (GLIM et al., 2013; MOUTSOPOULOS & 

KONKEL, 2017). 

Matriz extracelular. Dando suporte ao tecido de revestimento, a matriz extracelular 

contém substâncias como o Ácido Hialurônico (HA) e Tenascin-C (TN-C), que são expressas 

em situações de cicatrização tecidual. TN-C está presente em maiores níveis basal na mucosa 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brand%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23878824
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Veerman%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23878824


2 
 

 
 

da cavidade bucal em comparação com a pele. Em situação de cicatrização, essa TN-C se 

mantém mais tempo em feridas cirúrgicas na cavidade bucal. Experimentos com animais que o 

gene de TN-C não está funcional mostram uma cicatrização mais demorada, sugerindo que a 

expressão aumentada e prolongada deste gene pode ser necessária para a correta resolução da 

lesão (GLIM et al., 2013; WONG et al., 2009). 

O HA depende da enzima Hialurano Sintase (HAS), que inclui diferentes isoformas 

(HAS-1, HAS-2 ou HAS-3), cada qual com um papel diferente. Em fibroblastos da pele 

humana, HAS-1 é expressa e HAS-3 não; em contrapartida, em fibroblastos da cavidade bucal, 

HAS-3 é expressa, mas HAS-1 não. Já a HAS-2 está presente tanto na pele quanto na cavidade 

bucal, mas quando influenciada pela TGF-β1 tem sua expressão aumentada por fibroblastos da 

pele, em contra partida, tem a expressão diminuída em fibroblastos orais (GLIM et al., 2013). 

Embora o epitélio de revestimento da cavidade bucal tenha componentes de matriz 

extracelular semelhantes, em muitos pontos ao epitélio da pele (HSIEH et al., 2010), a mucosa 

oral orto e para-ceratinizada é diferente, pois sua matriz extracelular é mais frouxa e elástica (a 

elastina, que lhe garante estas características, está presente somente no tecido não-ceratinizado). 

Essa elastina desempenha um papel na determinação do padrão de expressão de ceratinas 

específicas pelo tecido; desta forma, a produção de ceratina é dependente da expressão de 

elastina na lâmina própria (HSIEH et al., 2010). 

Papel imunológico da interface epitelial. Células epiteliais da mucosa oral, a exemplo de 

outros epitélios do sistema digestório, e especialmente da mucosa intestinal 

(MOUTSOPOULOS & KONKEL, 2017), também podem ser responsáveis pela produção de 

citocinas que recrutam células do sistema imune para um local específico (RAMAGE et al., 

2017). 

Esse sistema de alarme celular pode também contribuir para a limitação dos danos 

colaterais do processo inflamatório. Esse comportamento torna a célula epitelial participante 

ativa na resposta à infecção, podendo responder a bactérias através de proliferação celular, 

mudanças na sinalização celular, mudanças na diferenciação celular e na morte programada, e 

outras alterações na homeostase do tecido contribuindo para manter a integridade dos epitélios 

de revestimento, como o da mucosa oral, frente a uma constante agressão mecânica, térmica e 

química (DARVEAU, 1998; CARRANZA, 2007; MOUTSOPOULOS & KONKEL, 2017; 

RAMAGE et al., 2017). 
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Tendo em vista a cronicidade e frequência dessas agressões mecânicas e microbiológicas, 

pequenos infiltrados de células inflamatórias na mucosa oral são considerados normais, pois 

são compatíveis com saúde oral. Esses infiltrados podem ser provocados por bactérias 

comensais através de suas interações com as células epiteliais orais. Em outras palavras, eles se 

devem à estimulação imunológica, mas não à invasão dos tecidos por patógenos (infecção) 

(MOUTSOPOULOS & KONKEL, 2017). O contato entre bactérias e células dos tecidos 

periodontais promove a produção de Interleucina-8 (IL-8), um potente quimioatrator de 

neutrófilos. Devido ao gradiente de concentração de IL-8 nos tecidos estimulados pelo contato 

das bactérias, os neutrófilos se direcionam às superfícies onde a concentração da interleucina-

8 é maior e preservando os planos mais profundos da mucosa, onde a concentração de IL-8 é 

menor. Entretanto a IL-8 está presente somente no epitélio juncional do sulco gengival, locais 

de maior concentração de bactérias (DARVEAU et al., 1998; GROEGER & MEYLE, 2016). 

Os tecidos orais estão em contato constante com uma gigantesca variedade de 

microrganismos. No entanto, mantém somente um pequeno infiltrado inflamatório nos tecidos 

periodontais, nas regiões de maior contato com essas bactérias. Esse fenômeno, demonstra uma 

capacidade do sistema imune adaptativo de reconhecer e gerenciar infecção e colonização dos 

tecidos superficiais. Foi demonstrado, em estudos histológicos, que ceratinócitos orais são 

responsáveis pela expressão de diversas citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias (IL-1α e β, 

IL-6, IL-8 e TNF-α) (GROEGER & MEYLE, 2016). Dessa forma, mantem-se o equilíbrio entre 

tentativa de invasão/colonização bacteriana e a saúde dos tecidos do hospedeiro. 

Papel imunológico de componentes da saliva. Outro fator importante na evolução de 

qualquer lesão da cavidade bucal é que ela é permanentemente banhada em saliva. Esta tem não 

apenas funções mecânicas (lubrificação e lavagem da superfície, facilitando a deglutição e 

protegendo a mucosa contra atrito) mas também digestivas (amilase salivar) e imunológicas 

(lisozima, Imunoglobulina A [IgA], aglutinina salivar). Estudos recentes indicam, no entanto, 

que a saliva tem múltiplos efeitos sobre o sistema imune, além de uma ação antimicrobiana 

direta pela lisozima, defensinas, catelicidinas e histatinas (BRAND & VEERMAN, 2013; 

PEDERSEN et al., 2018). 

Os mecanismos de ação de cada um desses fatores ainda não estão totalmente descritos, 

mas o ambiente banhado em líquido previne a desidratação do tecido e das células, além de 

permitir melhor migração de leucócitos (neutrófilos, macrófagos, células epiteliais e 
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fibroblastos), melhor re-epitelização (em comparação com uma crosta seca semelhante ao que 

ocorre na pele) e melhor distribuição de nutrientes e oxigênio (BRAND & VEERMAN, 2013). 

A saliva tem se mostrado fator importante na cicatrização de lesões orais, através de 

peptídeos antimicrobianos, como β-defensinas (-1, -2 e -3) e a histatina, do hormônio leptina, e 

da psoriacina. A histatina aumenta a rapidez na resolução de feridas, tanto em pele quanto na 

cavidade bucal. Já a leptina aumenta a proliferação de ceratinócitos orais, a secreção de fator 

de crescimento epidermal (EGF) e de fatores de crescimento de ceratinócitos (KGF) que 

contribuem para uma melhor cicatrização (GLIM et al., 2013). Inibidores de protease secretada 

de leucócitos (SLPI) têm a função inibir enzimas como a elastase, tripsina e catepsina, que são 

liberadas por leucócitos no sítio inflamado, além de possuir outras atividades antinflamatórias 

e antimicrobianas. Fatores teciduais também estão na saliva, ligados à superfície de exosomas 

derivados de células epiteliais da cavidade bucal. Algumas proteínas salivares podem se ligar 

às toxinas bacterianas, neutralizando sua ação (BRAND & VEERMAN, 2013). 

A saliva contém diversos fatores solúveis da imunidade, como as imunoglobulinas (Ig) 

A, M e G, histatinas, lisozima, lactoferrina, peroxidase. A importância de sua presença fica mais 

evidente na xerostomia, onde os portadores não produzem saliva e por essa razão são mais 

susceptíveis às doenças orais (MOUTSOPOULOS & KONKEL, 2017). 

A saliva também contém peptídeos analgésicos, como a opiorfina, que impede a 

degradação de encefalina, prolongando seu efeito. A encefalina é produzida no cérebro e tem 

múltiplos efeitos, inclusive analgésicos, mediados por receptores de opióides. A classe dos 

peptídeos endógenos com ação opióide, que inclui encefalinas e endorfinas, é diversificada 

estruturalmente e funcionalmente, tendo efeitos sobre muitos aspectos da resposta imune 

(WISNER et al., 2006). Fatores de crescimento também estão presentes na saliva, como EGF, 

VEGF (Fator de crescimento do endotélio vascular) e o TGF-α (Fator transformador de 

crescimento-α), que também têm efeitos sobre a resposta imune e o reparo (BRAND & 

VEERMAN, 2013). 

Células apresentadoras de antígenos. Distribuídas entre os ceratinócitos do epitélio 

escamoso estratificado da mucosa em diversos níveis, as células de Langerhans atuam como 

células apresentadoras de antígenos para linfócitos T. As células de Langerhans apresentam 

uma função imunossupressora bem caracterizada (SHKLOVSKAYA et al., 2011), mas podem 

também induzir uma resposta adaptativa de linfócitos Thelper através da apresentação de 
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antígenos (BITTNER-EDDY et al., 2016). As células de Langerhans fazem parte do sistema de 

fagócitos mononucleares (antigamente chamado sistema retículoendotelial), pois são 

diferenciadas a partir de monócitos produzidos na medula óssea, e representam uma classe de 

células especializadas das interfaces epiteliais com o ambiente. Dentre suas características, 

sobressaem os grânulos alongados (grânulos de Birbeck) e a atividade de adenosina trifosfatase. 

(CARRANZA, 2007). 

As células do tecido epitelial gengival (Ceratinócitos), respondem a estímulos 

inflamatórios de maneira diferente quando comparadas com as da pele. Ceratinócitos orais de 

humanos, quando induzidos por TNF-α, IFN-γ (Interferon-γ) ou IL-4, produziram maiores 

quantidades de IL-6, e com maior rapidez, do que o observado à pele. Por outro lado, IL-1α 

induz a produção de IL-8 em ceratinócitos da cavidade bucal, mas não em ceratinócitos da pele. 

Dessa forma, é possível verificar diferenças importantes entre a pele e a cavidade bucal na 

resposta imune inata e na produção de citocinas inflamatórias (GLIM et al., 2013). 

1.2 - Aspectos gerais do processo inflamatório  

A inflamação é necessária para proteger o organismo de lesões causadas por invasão de 

patógenos, e para eliminar células mortas e estruturas danificadas, promovendo a limpeza dos 

tecidos (HASTURK & KANTARCI, 2015). Sem o processo inflamatório, as infecções não são 

combatidas eficazmente, as feridas não curam e os órgãos lesionados permanecem danificados. 

O processo inflamatório é uma resposta complexa. Tanto estímulos externos (infecções, 

traumas físico-químicos, térmicos, elétricos, corpos estranhos, reações imunes cutâneas) como 

internos (necrose tecidual ou reações imunes), podem desencadear o processo inflamatório 

agudo afetando um órgão, uma região ou um tecido, com consequências para todo o organismo, 

o que mostra a importância das vias responsáveis pela resolução da inflamação (HASTURK & 

KANTARCI, 2015; ROBBINS, 2010). 

Elementos da imunidade inata. A imunidade inata é uma resposta inespecífica e rápida, 

não sendo dotada de capacidade de identificar patógenos específicos, embora seja adaptada às 

classes amplas de patógenos envolvidos (bactérias, vírus, fungos). Mecanismos de imunidade 

inata, assim como os de imunidade adaptativa (mais específica), podem desencadear ações 

potencialmente destrutivas, não só para os microrganismos, mas também para células do 

hospedeiro. 
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Mesmo sem reconhecer “antígenos” no sentido estrito, células fagocíticas detectam 

estruturas genéricas associadas às diferentes categorias de patógenos infecciosos (“padrões 

moleculares”), mas ausentes das células do hospedeiro, através de receptores de 

reconhecimento de padrões, que incluem algumas proteínas da classe das lectinas, tanto 

circulantes como presentes como receptores em membrana, além de outros receptores para uma 

variedade de estruturas, tanto extra como intracelulares. Essas estruturas incluem os 

lipopolissacarídeos (LPS) da parede celular de bactérias gram-negativas, principais 

responsáveis pela ação de endotoxinas, os peptídeoglicanos e ácidos lipoteicóicos da parede 

celular de bactérias gram-positivas, os glucanos de fungos, açúcares como a manose (presente 

em glicoproteínas, glicolipídeos e polissacarídeos de fungos e bactérias, mas raro em 

mamíferos, como os seres humanos), estruturas de RNA com dupla fita, características da 

replicação de vírus, DNA bacteriano (reconhecível pela frequência característica do motivo 

CpG), e peptídeos iniciados por N-formilmetionil (oriundos da extremidade N-terminal de 

proteínas bacterianas) (PARKIN & COHEN, 2001; AKIRA & HEMMI, 2003; KUMAR et al., 

2009). 

Papéis das citocinas e dos seus receptores. O sistema imune do hospedeiro evoluiu sob 

a pressão seletiva permanente para o combate de possíveis invasores ou causadores de dano ao 

organismo. Diversos tipos celulares, como fagócitos mononucleares e polimorfonucleares 

(macrófagos e neutrófilos, respectivamente) e fibroblastos, presentes nos sítios agredidos por 

microrganismos, são responsáveis pelo combate precoce à invasão através da expressão de 

citocinas como a IL-1 e a IL-6 e Fator de necrose tumoral-α (TNF-α), e de mediadores lipídicos, 

como a Prostaglandina E2 (PGE2), mesmo sem o contato prévio. Em contrapartida, linfócitos 

regulam o sistema imune adaptativo, que envolve exposição a antígenos específicos, com o 

desenvolvimento subsequente de memória (MERCADO et al., 2001; HASTURK & 

KANTARCI, 2015). 

Citocinas são pequenas proteínas secretadas por diversos tipos celulares, afetando o 

comportamento dessas mesmas células (sinalização autócrina), ou de outras células (sinalização 

parácrina ou endócrina), inclusive leucócitos recrutados para o local. Podem ser classificadas 

com base em critérios bioquímicos, que definem famílias de proteínas aparentadas 

evolutivamente, ou, mais frequentemente com base e critérios funcionais, segundo a sua 

atividade biológica considerada predominante (JANEWAY, 2014). Com base em critérios 

funcionais, são identificadas:  
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a. Interleucinas: tidas como mediadores da comunicação entre diferentes tipos de 

leucócitos;  

b. Citocinas pró-inflamatórias: indutoras de sinais cardinais da inflamação, na ausência 

de outros estímulos, como IL-1, IL-6 e TNF-α, entre outros;  

c. Interferons: considerados primariamente mediadores solúveis da atividade antiviral, 

embora uma das mais importantes interleucinas seja o IFN-γ, secretado em muitos tipos de 

respostas imunes que nada têm a ver com infecção por vírus;  

d. Fatores de crescimento: muitas vezes identificados em função de um tipo celular 

considerado como seu alvo primário, o que nem sempre corresponde aos fatos, como o EGF, o 

fator de crescimento de nervos (NGF), o fator de crescimento placentário (PGF); 

e. Hemopoietinas ou fatores de crescimento hematopoiéticos: vários dos quais, como a 

IL-3, o GM-CSF (fator estimulador de colônia de granulócitos e macrófagos), o G-CSF (fator 

estimulador de colônia de granulócitos), e o M-CSF (fator estimulador de colônia de 

macrófagos), foram utilizados no presente trabalho; 

f. Quimiocinas: supostamente os agentes primários da mobilização e ativação de 

leucócitos circulantes e de outras populações de células imunes, presentes nos tecidos; 

g. Citocinas imunorregulatórias ou imunossupressoras: cuja ação mais notável é a 

atenuação ou supressão da resposta imune e da inflamação, ou o desvio para um tipo de resposta 

inflamatória menos destrutiva para os tecidos, embora tenham um grande número de outras 

atividades biológicas importantes, como o TGF-β (fator transformador de crescimento-β), que 

é um potente indutor de fibrose e mediador central do processo cicatricial.  

A classificação acima não impede que uma citocina determinada possa se encaixar em 

várias classes distintas. Por outro lado, é frequente que uma mesma citocina atue sobre mais de 

um tipo de receptor, despertando respostas celulares diferentes conforme o receptor estimulado. 

A capacidade de atingir muitos alvos diferentes, seja através da estimulação de muitas vias de 

sinalização a partir de um dado tipo de receptor, seja pela estimulação de vias de sinalização 

diversas a partir de receptores de tipos distintos, é muito comum na atuação de citocinas, e 

explica, em grande parte, os seus efeitos pleiotrópicos (uma só citocina, muitos efeitos 

distintos). Em contrapartida, os mesmos receptores podem ser mobilizados pela ligação de 

citocinas diferentes em muitos casos. Como as vias de sinalização mobilizadas por esses 
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eventos distintos são as mesmas, e seus efeitos são os mesmos, independentemente do agente 

que os provocou, a ação de citocinas apresenta uma extraordinária redundância (duas citocinas 

distintas, um mesmo efeito). Os múltiplos tipos de interferon produzidos por células dos tecidos 

ou por leucócitos infiltrantes são extremamente redundantes, o que, em grande parte, se explica 

pelo compartilhamento dos mesmos receptores (o IFN-γ é uma exceção, pois tem receptores 

especializados que transduzem respostas mais complexas). Finalmente, as citocinas induzem 

ou suprimem, entre outros efeitos celulares, a produção de outras citocinas, que podem ter 

efeitos semelhantes aos seus, ou não. Logo, o envolvimento secundário de outras citocinas, de 

forma a reforçar ou modificar a estimulação inicial, é uma das ocorrências normais da ação 

desses mediadores (JANEWAY, 2014). 

Todas essas possibilidades devem ser lembradas quando estudamos as ações complexas 

de várias citocinas no processo inflamatório e na cicatrização. Abaixo destacamos alguns 

exemplos: 

a. Pleiotropismo das ações do TNF-α. O TNF-α é liberado por monócitos ativados, 

macrófagos e linfócitos T. Essa citocina liga-se a 2 tipos distintos de receptores (TNF-R1 

ou p55 e TNF-R2 ou p75). TNF-R1 é responsável por muitos e potentes efeitos 

estimulatórios sobre a resposta inflamatória, sendo expresso por diversos tipos celulares, 

inclusive células do sistema imune, como neutrófilos, enquanto o TNF-R2 tem funções 

regulatórias, e especialmente inibitórias, sendo expresso por células de linhagem 

hematopoiéticas e células endoteliais (KIRKWOOD et al., 2007). 

b. Pleiotropismo nas ações de quimiocinas. As quimiocinas são citocinas com papel de atração 

e extravasamento de leucócitos (quimioatratoras). Essas proteínas ligam-se a receptores de 

membrana associados a proteínas G. As quimiocinas são aparentadas do ponto de vista 

bioquímico, e podem ser classificadas com base na sua estrutura bioquímica, como 

quimiocinas CC, C-X-C (esta classificação leva em conta a presença de resíduos internos 

de cisteína, vizinhos ou intercalados com outros aminoácidos, na estrutura das quimiocinas 

como família; este critério acarreta ligação a tipos distintos de receptores para cada classe, 

identificados com, por exemplo, CCR e CXCR). No caso dos leucócitos atraídos, a 

quimioatração é acompanhada de ativação funcional, indução da secreção de enzimas, 

havendo portanto uma ação pleiotrópica. A seletividade de atração para diferentes tipos 

celulares é definida pela existência de receptores dentro de cada classe seletivos para um ou 

vários ligantes da mesma classe. As quimiocinas podem se apresentar em diferentes 



9 
 

 
 

quantidades dependendo da região onde são produzidas. CCL5, CCL12, CXCL10 podem 

se apresentar em feridas na cavidade bucal de ratos, CCL3, CCL20, CXCL3, CXCL7 e 

CXCL13 podem ser encontradas em feridas na pele. Esse fenômeno pode resultar em maior 

recrutamento de monócitos para cavidade bucal enquanto que para pele é recrutado um 

maior número de neutrófilos (GLIM et al., 2013; JANEWAY, 2014). O pleiotropismo das 

quimiocinas não se limita a seus efeitos sobre leucócitos. Como esses receptores estão 

presentes em células residentes nos tecidos, acredita-se que estejam envolvidas na re-

epitelização, no remodelamento tecidual e na angiogênese, sendo que uma grande variedade 

de citocinas tem sido encontrada nos sítios lesionados (WERNER & GROSE, 2003). 

c. Pleiotropismo das ações de hemopoietinas que regulam as linhagens de fagócitos 

mononucleares. Fatores de crescimento hematopoiéticos como a IL-3, o GM-CSF, o G-CSF 

e o M-CSF podem, além de estimular a formação dos diferentes tipos de leucócitos pela 

medula óssea, estender a sobrevida das células-alvo pertencentes a esses diferentes tipos, 

nos tecidos e sítios de inflamação, ativar suas funções efetoras na defesa, mobilizá-las em 

massa e promover sua diferenciação terminal, dependendo da demanda imposta por 

infecção, trauma e outras emergências. A complexidade dessas ações é ilustrada por duas 

citocinas, M-CSF e GM-CSF, ambas capazes de estimular a diferenciação de várias classes 

de macrófagos, mas atuando em receptores distintos. O M-CSF promove a manutenção de 

diversas populações de células mielóides e o GM-CSF promove a maturação de macrófagos 

alveolares, e ambos promovem atividade de células dendríticas (USHACH & ZLOTNIK, 

2016). A produção de M-CSF ocorre constitutivamente, em várias partes do organismo, 

sendo expresso por células endoteliais, fibroblastos, osteoblastos, musculo liso e 

macrófagos. Esta citocina direciona os macrófagos para um perfil antinflamatório e pode 

ter seus níveis séricos aumentados em situações de inflamação, câncer e doenças 

autoimunes. Essas células são direcionadas para uma atividade imunossupressora, 

expressando altos níveis de mediadores antinflamatórios (IL-10 e CCL12) (USHACH & 

ZLOTNIK, 2016). Por seu lado, o GM-CSF é também é produzido em pequenas doses 

homeostáticas, mas que podem aumentar em situações de infecção e inflamação. Nesses 

casos, são produzidos por fibroblastos, células endoteliais, células dendríticas, neutrófilos, 

eosinófilos, células residentes nos tecidos, células cancerosas e macrófagos. Os macrófagos 

expostos ao GM-CSF podem ter sua sobrevida aumentada, e evoluir para um perfil pro-

inflamatório. Diferentemente do M-CSF, a expressão do GM-CSF é induzida por IL-1, 

TNF-α e IL-12 (citocinas predominantemente inflamatórias), enquanto que a supressão 
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dessa expressão fica a cargo da IL-4, IFN-γ e IL-10 (citocinas imunorregulatórias, tendo a 

IL-10 uma forte ação supressora da imunidade e da inflamação). O GM-CSF pode estar 

envolvido no desenvolvimento de células dendríticas derivadas de monócitos e células 

dendríticas inflamatórias que se acumulam nos tecidos em situações de infecção ou lesão 

tecidual. Também estimula proliferação e ativação de monócitos/macrófagos, células 

dentríticas, neutrófilos e células T e B (USHACH & ZLOTNIK, 2016). 

d. Relevância das ações da IL-10. Atuando no sentido inverso da IL-8, a IL-10 exerce papel 

antinflamatório, sendo capaz de limitar e terminar as respostas inflamatórias. IL-10 é 

produzida por ceratinócitos e por infiltrados de células mononucleares, inibindo a infiltração 

de neutrófilos e de macrófagos no sítio ferido, além de impedir a expressão de quimiocinas 

e citocinas pro-inflamatórias. Entretanto, em situações de desregulação da expressão dessa 

citocina, a IL-10 pode provocar falha na cicatrização (WERNER & GROSE, 2003). 

Mecanismos de fase fluida na inflamação. Os mediadores inflamatórios são essenciais na 

sinalização do processo de inflamação, pois são capazes de estimular a liberação de outros 

mediadores. Eles são produzidos localmente em resposta a estímulos diversos (microrganismos, 

células apoptóticas, produtos da ativação do sistema complemento, da cascata das cininas e do 

sistema de coagulação) e possuem curta meia-vida, sendo eliminados ou inativados quando 

necessário. Os mediadores originados de células, são armazenados em grânulos intracelulares 

ou sintetizados no momento da excreção. As principais fontes celulares de mediadores da 

inflamação aguda são plaquetas, neutrófilos, monócitos/macrófagos e mastócitos; entre tantos 

outros tipos celulares como endotélio, músculo liso, fibroblastos e células epiteliais também 

podem ser induzidas a sintetizar alguns mediadores (ROBBINS, 2010).  

Por outro lado, os mediadores originados de proteínas plasmáticas (cininas e sistema 

complemento) são originalmente produzidas no fígado, circulando como precursores inativos, 

e sendo ativados por clivagem proteolítica, exprimindo então suas atividades biológicas 

(ROBBINS, 2010). 

O Sistema Complemento consiste de um conjunto central de 20 glicoproteínas séricas, e 

de um grande número de proteínas reguladoras, que atuam modificando a função das 

glicoproteínas efetoras, sendo estas os elementos centrais do sistema. As glicoproteínas efetoras 

são ativadas em cascata que se amplifica ao longo da sequência de ativação, fazendo com que, 

dessa forma, a cada molécula ativada na etapa inicial corresponda um número muito maior de 
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moléculas geradas em etapas mais avançadas. O sistema complemento pode ser ativado: pela 

ligação antígeno-anticorpo (Via clássica); pela autoativação espontânea do componente C3 na 

fase fluida, em presença de cofatores, e pela ligação do fragmento ativo C3b com uma superfície 

ativadora, como a superfície hidrofóbica típica de bactérias gram-negativas (via alternativa); ou 

por ativação da maior parte da via clássica de forma anticorpo-independente, sendo o 

reconhecimento inicial do antígeno substituído pelo reconhecimento de açúcares típicos da 

superfície microbiana, como manose, com o envolvimento de lectinas e de proteínas 

adaptadoras seletivamente recrutadas para o complexo açúcar/lectina (via das lectinas). 

As 3 vias levam, por diferentes vias bioquímicas, à clivagem e ativação do componente 

C3, que irá resultar na geração de uma convertase para o componente subsequente na cascata, 

C5, sendo C5b o fragmento ativado que nucleará uma estrutura macromolecular formada pelo 

recrutamento dos componentes C6, C7, C8 e C9, com função semelhante à de um poro na 

superfície da célula-alvo, com lise desta última. O sistema complemento também libera 

fragmentos proteolíticos capazes de ação à distância, promovendo a migração de neutrófilos 

(C5a) ou a desgranulação, independentemente de anticorpo, de basófilos circulantes e 

mastócitos teciduais (C3a, C5a), mimetizando os efeitos da reação anafilática, ou seja, atuando 

como anafilatoxinas. Fragmentos C3b, produzidos abundantemente durante a ativação de C3, 

comum às três vias, fixam-se às superfícies celulares mais próximas antes de sofrerem 

inativação, podendo ser reconhecidas por células portadoras de receptores para C3b (Linfócito 

B e células apresentadoras de antígeno [APC]), desempenhando papéis na regulação da resposta 

imune e na fagocitose de patógenos (PARKIN & COHEN, 2001). 

A geração de mediadores lipídicos da inflamação ocorre quando há ativação das células 

por estímulos mecânicos, químicos, físicos ou por mediadores (fragmento C5a do sistema 

complemento, citocinas inflamatórias como IL-1 e TNF-α). Neste caso, fosfolipídios da 

membrana plasmática são degradados pela fosfolipase A2, liberando ácido araquidônico (AA), 

que pode ser metabolizado através de cicloxigenases (COX) ou através de lipoxigenases. A 

produção de diferentes prostaglandinas depende das vias de COX-1 ou -2, que também levam 

à formação, em menor escala, de prostaciclina (PGI2) e de tromboxanos. Os leucotrienos, 

potentes mediadores da inflamação, inclusive da atração de neutrófilos para os sítios inflamados 

(no caso, o leucotrieno B4 [LTB4]), são produzidos pela via da 5-lipoxigenase (5-LO). A 

atuação de uma segunda lipoxigenase (12-lipoxigenase) sobre um dos primeiros produtos 

gerados pela 5-LO, o ácido hidroperoxieicosatetraenoico (5-HPETE), gera lipoxinas (FUNK et 
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al., 2001), que são poderosos mediadores da resolução, ou seja, potentes agentes anti-

inflamatórios, antagonizando efeitos dos mediadores pró-inflamatórios produzidos a partir do 

mesmo precursor metabólico (ácido araquidônico) pelas vias de COX e 5-LO. 

 Relação entre receptores da imunidade inata e produção de citocinas e outros 

mediadores. O reconhecimento dos diversos produtos e subprodutos microbianos, restos 

celulares, citocinas e quimiocinas é necessário para iniciar a atividade imunológica dos 

leucócitos, que pode incluir ingestão e degradação de agentes agressores ou amplificação do 

sinal do processo inflamatório. Receptores de reconhecimento de padrões moleculares podem 

induzir endocitose e aumentar a apresentação de antígeno, podem iniciar a transdução de sinal 

e ativação celular via NF-κB (Fator nuclear kappa B) e podem estimular a secreção de 

opsoninas. Dessa forma, é possível perceber que ocorre o reconhecimento de uma ampla gama 

de padrões por esses receptores e que, posteriormente, epítopos processados serão apresentados 

aos linfócitos T específicos para esses epítopos no contexto de MHC (Complexo de 

histocompatibilidade) Classe II autólogo (PARKIN & COHEN, 2001). Dentre os diversos 

receptores de reconhecimento para os produtos microbianos estão os receptores do tipo Toll 

(TLRs) (CHEN & DIPIETRO, 2017), receptores para opsoninas (FcR e CRs), uma classe 

heterogênea de mediadores que facilitam a fagocitose, incluindo várias classes de anticorpos, 

proteínas do sistema complemento, e lectinas; e receptores para citocinas (PARKIN & COHEN, 

2001). 

Receptores do tipo Toll (TLRs), a classe mais conhecida de receptores para padrões 

moleculares associados a patógenos (PAMP), são essenciais para o funcionamento do sistema 

imune inato, desencadeando uma cascata de sinalização que irá resultar na produção de 

citocinas pelas células do hospedeiro. Estão presentes em macrófagos, neutrófilos, células 

dendríticas (DCs), células de Langerhans, mastócitos, linfócitos, células endoteliais, 

ceratinócitos e fibroblastos. Um TLR possui uma porção extracelular rica em leucina e uma 

porção intracelular, semelhante à porção intracelular do receptor de tipo 1 para Interleucina-1, 

sendo por este motivo denominado como Toll/IL-1R (TIR). Dessa forma, quando os PAMPs 

interagem com o receptor TIR, induzindo sua dimerização a partir da interação do ligante com 

os domínios extracelulares correspondentes, ocorre, na face interna da membrana celular, o 

recrutamento de moléculas adaptadoras (MyD88 e Mal) para os domínios intracelulares do 

mesmo receptor. Os TLRs também reconhecem padrões moleculares associados ao perigo 

(DAMPs ou Alarminas), que são moléculas do hospedeiro liberadas de células danificadas ou 
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lesões teciduais (DNA, RNA, β-defensina, “heat shock proteins (HSPs)”, proteínas S100, 

fragmentos de hialuronano, sulfato de heparano, extra domínio A de fibronectina). A MyD88 

leva à indução de proteínas pro-inflamatórias dependentes de NF-κB (TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, 

IL-12) e de moléculas de adesão (CHEN & DIPIETRO, 2017). 

1.3 - A cavidade bucal na ferida aguda e no reparo 

Fases aguda e crônica da infiltração inflamatória. A resposta inflamatória pode ser 

classificada como crônica ou aguda essencialmente com base em critérios morfológicos. A 

inflamação aguda se caracteriza como uma resposta de pequena duração, se estendendo de 

algumas horas, a alguns dias, na qual são visíveis o edema (acúmulo tecidual de fluídos), a 

exsudação (extravasamento para os tecidos de proteínas do plasma) e a infiltração rica em 

neutrófilos (ROBBINS, 2010). Neutrófilos, guiados por fatores quimiotáticos, começam a se 

infiltrar no tecido, partindo das vênulas rumo ao sítio ocupado pelas bactérias. A inflamação 

crônica é associada histologicamente com a presença de linfócitos e macrófagos, angiogênese, 

fibrose e necrose tecidual resultante muitas vezes da inflamação (e não necessariamente do 

insulto primário) (LINDHE, 2011). Os critérios morfológicos nesses dois casos costumam se 

correlacionar com a duração do processo inflamatório, mas nem sempre, pois os achados 

morfológicos se explicam por diferentes mecanismos, e algumas doenças inflamatórias 

crônicas, como a artrite reumatoide, e o lúpus eritematoso sistêmico apresentam, ao longo de 

sua evolução, lesões com aspecto de inflamação aguda, pois os mecanismos envolvidos 

propiciam a infiltração neutrofílica, o edema e a exsudação (HASTURK & KANTARCI, 2015). 

Eliminação ou persistência dos estímulos inflamatórios e progresso da resolução. A 

resolução do processo inflamatório se inicia com a retirada do estímulo. Dessa forma, é possível 

que a inflamação diminua, pois os mediadores inflamatórios são produzidos em grandes 

quantidades e por curtos períodos de tempo e apresentam meia-vida curta, sendo degradados 

pouco após sua liberação. O próprio organismo tende a limitar os efeitos das citocinas 

inflamatórias. Assim, conforme a inflamação se desenvolve, mecanismos de contenção são 

ativados, incluindo: a) alteração do tipo predominante de eicosanóide (metabólito do AA, 

também chamado ácido eicosatetraenóico), que pode incluir desde prostanóides 

(prostaglandinas, tromboxanas) ou de leucotrienos pró-inflamatórios até lipoxinas 

antinflamatórias (LEVY et al., 2001); b) liberação de citocinas antinflamatórias (TGF-β e IL-

10) (HAM et al., 2017); c) produção de mediadores lipídicos antinflamatórios (resolvinas e 

protectinas) originados de ácidos graxos poli-insaturados (SERHAN et al., 2008); d) descargas 
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colinérgicas (impulsos neurais) que inibem a produção de TNF em macrófagos (BEZERRA et 

al., 2017) (ROBBINS, 2010). 

Mediadores como a pró-resolvina, largamente expressa nos tecidos, tendem a limitar o 

tráfego de leucócitos para o sítio ferido. Revertem também a vasodilatação e a permeabilidade 

vascular aumentada (HASTURK & KANTARCI, 2015). 

Inflamações crônicas podem, portanto, ser consideradas decorrentes de processos 

inflamatórios agudos que não foram capazes de deter o(s) microrganismo(s) invasor(es), e dessa 

forma tendem a se estender, acabando por provocar danos aos tecidos (HASTURK & 

KANTARCI, 2015). Em contrapartida, feridas agudas tendem a se resolver dentro de um prazo 

de tempo definido. A cicatrização necessita de um micro ambiente favorável à proliferação e 

migração celular, vascularização e fatores de crescimento que induzam a diferenciação e 

ativação das células, estimulem re-epitelização, formação de tecido de granulação, 

neovascularização e produção de matriz extracelular (CHA & FALANGA, 2007). 

Relação entre inflamação e cicatrização. A resposta inflamatória está relacionada 

intimamente com o processo de reparo, sendo a inflamação um processo seletivamente 

destrutivo que também ativa uma série de mecanismos de reparo do dano no tecido, permitindo 

a regeneração ou a cicatrização (GRAVES & NOOH, 2003). O processo cicatricial acontece 

com a migração e proliferação de ceratinócitos nativos ocupando a interface do sítio lesionado 

com o meio ambiente, sendo acompanhados da proliferação de fibroblastos nas camadas mais 

internas. Fibroblastos migram para o tecido de granulação em formação, já rico em macrófagos, 

e contribuem para a deposição de grandes quantidades de matriz extracelular (WERNER & 

GROSE, 2003). 

a. A inflamação, necessária para a limpeza da ferida através da atuação de neutrófilos, 

monócitos que migram para os tecidos e se diferenciam em macrófagos (VERSTAPPEN et al., 

2010; VERSTAPPEN et al., 2012); 

b. Formação de um tecido de granulação (fase proliferativa), contendo macrófagos em 

associação com células-tronco dos bordos da ferida e, eventualmente células da medula óssea, 

que são recrutadas a partir da circulação e podem se diferenciar tanto em células acessórias no 

processo cicatricial, como dar origem a células parenquimatosas, nos casos em que a 

regeneração é possível (VERSTAPPEN et al., 2010; VERSTAPPEN et al., 2012);  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verstappen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21890107
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verstappen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21890107
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c. Remodelamento tecidual, com células originadas da medula óssea se diferenciando em 

miofibroblastos, que possuem capacidade de contração, sendo grandemente responsáveis pela 

aproximação dos bordos da ferida (contração) (VERSTAPPEN et al., 2010, 2012; BRAND & 

VEERMAN, 2013; CHEN & DIPIETRO, 2017). 

O processo de reparo se inicia ainda durante a inflamação onde leucócitos, células da 

periferia da ferida e vindas da circulação, produzem fatores de crescimento, citocinas e 

removem restos celulares e microrganismo. A inflamação é seguida da fase proliferativa, 

desempenhada essencialmente por fibroblastos e células endoteliais, e por final, da fase de 

remodelamento, onde o tecido de granulação é substituído pelo tecido original. A expressão das 

citocinas inflamatórias estimula a migração de leucócitos, melhorando a reposta da cicatrização 

(GRAVES et al., 2001). 

Tecido de granulação, sua evolução e seus componentes. Uma parte essencial da reação 

à lesão é a hemostase, com vasoconstrição local, agregação plaquetária e formação de coágulo 

de fibrina, sendo que o próprio coágulo (que contém plaquetas) e os tecidos ao redor da ferida, 

liberam citocinas pró-inflamatórias (IL-1 e TNF-α), TGF-β, fator de crescimento derivado de 

plaquetas (PDGF), fator de crescimento de Fibroblastos (FGF) e EGF (GUO & DIPIETRO, 

2010; GLIM, et al., 2013; BRAND & VEERMAN, 2013). Após o controle do sangramento, 

células inflamatórias, como neutrófilos, monócitos/macrófagos e linfócitos, migram seguindo 

os estímulos de quimioatratores, iniciando a fase inflamatória. Concomitantemente à fase 

inflamatória, a fase proliferativa ocorre com a re-epitelização do sítio atingido, realizada por 

células epiteliais que se multiplicam e se alojam sobre uma camada de matriz extracelular 

provisória. Fibroblastos realizam síntese de colágeno e células endoteliais dão suporte 

sanguíneo ao tecido regenerativo que se forma através da angiogênese de capilares. Esse 

processo resulta num tecido de granulação que será progressivamente substituído por fibrose 

durante a fase de remodelamento (GUO & DIPIETRO, 2010; GLIM, et al., 2013). 

Durante esse processo, os fibroblastos realizam síntese, reticulação e alinhamento do 

colágeno, conferindo resistência ao tecido que se remodela. Também ocorre a maturação e 

regressão vascular. Acredita-se que no decorrer de toda a cicatrização, miofibroblastos 

(fibroblastos contráteis) que surgem na ferida são responsáveis pela contração da ferida (GUO 

& DIPIETRO, 2010; GLIM, et al., 2013). Miofibroblastos possuem α-actina de células 

musculares lisas (α-SMA) (podem ser assimilado em fibras de estresse de actina) capazes de 

realizar a contração da ferida. Essa contração pode ser iniciada através de tensão ou por estímulo 
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de TGF-β. Fatores extrínsecos ao corpo também podem ter influência com a cicatrização. 

Fibroblastos comuns (não-contráteis) estão presentes na mucosa oral em grande número, nas 

camadas mais profundas do tecido conjuntivo, são responsáveis pela síntese de fibras colágenas 

e elásticas, glicoproteínas e glicosaminoglicanas da substância intercelular amorfa. Também 

são responsáveis pela manutenção e reparo do tecido gengival (CARRANZA, 2007). 

Degradação da matriz extracelular. A resposta inflamatória periodontal conta com 

enzimas que ajudam na eliminação das bactérias, especificamente as lisozimas e as defensinas 

liberadas por neutrófilos. Em contrapartida, a inflamação é mantida pelo hospedeiro através da 

expressão de citocinas, especialmente a IL-1 e o TNF-α, prostanóides e enzimas proteolíticas, 

particularmente as MMPs (GUO & DIPIETRO, 2010). A ação das prostaglandinas e das 

citocinas pró-inflamatórias, e a destruição da matriz extracelular pelas MMPs, podem ser 

antagonizadas pela ação de citocinas anti-inflamatórias, pelas lipoxinas e pelos inibidores 

teciduais de MMPs (TIMPs) (PRESHAW, 2008; GLIM et al., 2013). 

As MMPs e os TIMPs, tanto nos tecidos saudáveis quanto na inflamação, são produzidas 

por macrófagos, neutrófilos, fibroblastos, ceratinócitos, células endoteliais e osteoclastos. Na 

inflamação, a grande produção das MMPs estimuladas por citocinas pró-inflamatórias, não é 

acompanhada de aumento dos TIMPs suficiente para conter a ação das enzimas, resultando em 

destruição da ECM. Os inibidores teciduais endógenos, como α-macroglobulinas, formam 

complexos com MMPs ativas e seus precursores, sem serem necessariamente seletivas para esta 

classe de proteases. O desequilíbrio entre as MMPs e as TIMPs tem sido sugerido como 

mecanismo de doenças fibróticas (PRESHAW, 2008; GLIM et al., 2013). 

Quando em situação patológica, citocinas inflamatórias derivadas de macrófagos (TNF-

α, IL-1β e IL-6) aumentam a produção local de várias metaloproteinases da matriz (NAUSEEF, 

2014). 

Elementos do sistema imune que participam do reparo. Os principais tipos celulares 

imunológicos circulantes nos vasos sanguíneos são neutrófilos, monócitos, eosinófilos e 

linfócitos. Seus papeis essenciais consistem na migração de dentro dos vasos sanguíneos para 

os tecidos extra vasculares, onde realizam reconhecimento e remoção dos microrganismos, 

células necróticas ou substancias estranhas e dos agentes agressores. Nos tecidos, na ausência 

de infiltrados inflamatórios, os dois tipos celulares mais importantes são os mastócitos e os 

fagócitos mononucleares, responsáveis pelo reconhecimento de substâncias, produtos e 
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componentes irritantes e pela ativação do sistema de defesa do organismo frente a 

microrganismos (PARKIN & COHEN, 2001; LUSTER et al., 2005; KAMAL et al., 2015; 

USHACH & ZLOTNIK, 2016; MOUTSOPOULOS & KONKEL, 2017). 

Papel dos neutrófilos. Os neutrófilos, a principal subpopulação de granulócitos no sangue 

e nas reservas (da medula óssea, do baço e da microcirculação pulmonar), são excluídos dos 

tecidos em condições normais, mas tornam-se o principal componente do infiltrado leucocitário 

nos sítios inflamatórios, tanto nas feridas agudas como em vários tipos de doença inflamatória 

crônica. Neutrófilos são essenciais ao combate a muitos tipos de bactérias e fungos.  

Quando as partículas estranhas são opsonizadas por anticorpo de determinadas classes ou 

por fragmentos C3b resultantes da ativação do sistema complemento, e essas moléculas ligam-

se aos receptores de membrana para Fc ou C3, aumentando o poder de adesão do neutrófilo 

com a partícula e preparando a célula para ativação funcional por outros estímulos (“priming”) 

(PARKIN & COHEN, 2001). 

TNF-α, IL-1, endotoxina de macrófagos ativados e microrganismo estimulam o 

rolamento dependente de selectinas E (endotelial) e L (leucocitária), que reduz a velocidade dos 

neutrófilos marginados, permitindo a ligação das Integrinas (no neutrófilo) com seu ligante, a 

molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1) (no endotélio) (PARKIN & COHEN, 2001). 

Integrinas são proteínas de membrana que atuam na adesão e na sinalização celular, e que se 

ligam não somente à superfície da célula endotelial, mas também a proteínas presentes na ECM, 

sendo capazes de transmitir para o interior da célula informações do meio ambiente externo à 

membrana celular (HÄKKINEN, UITTO & LARJAVA, 2000). 

Dentro dos fagossomas, os neutrófilos, através da redução do oxigênio, criam metabólitos 

(H2O2, OH-, O-2) que destroem os microrganismos (PARKIN & COHEN, 2001). Neutrófilos 

ainda armazenam dentro dos seus grânulos azurofílicos, mieloperoxidase (MPO, uma heme 

proteína), defensinas (peptídeos ricos em arginina catiônica), catelicidina, lisozima (hidrolisa o 

ácido murâmico N-acetilglicosamina ligado), lactoferrina (proteína ligante de ferro presente em 

alguns grânulos), proteína de aumento de permeabilidade serina-proteases (ROBBINS, 2010; 

NAUSEEF, 2014). Os peptídeos antimicrobianos com amplo espectro de atividade secretados 

por neutrófilos lhes permitem destruir patógenos em ambientes onde a tensão de oxigênio é 

baixa (HIRSCHFELD, 2014). 
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Neutrófilos também geram, por um mecanismo especializado de exocitose, armadilhas 

extracelulares de neutrófilos (NET) que lhes permitem capturar à distância microrganismos 

extracelulares, com ganho importante na capacidade protetora através da ampliação do seu raio 

de ação, e de contenção dos microrganismos no local, evitando sua disseminação. As NETs, 

quando estimuladas in vitro, consistem de ácidos nucleicos cobertos por histonas e grânulos 

proteícos, resultando na morte celular do neutrófilo, podendo portanto ser classificadas como 

NETose suicida. As NETs in vivo são produzidas de forma diferente, com a participação ativa 

de plaquetas e brotamento de vesículas contendo o DNA do neutrófilo, sem a perfuração da 

membrana plasmática, com manutenção da viabilidade celular. Das duas formas, as NETs 

permitem a captura e o aprisionamento de múltiplos microrganismos extracelulares, mesmo que 

para isso seja necessário o sacrifício da célula (NAUSEEF, 2014). 

O recrutamento de neutrófilos para os tecidos é articulado com a reposição dessas células 

de vida curta, através da secreção de citocinas por macrófagos inflamatórios, entre as quais se 

destacam G-CSG e GM-CSF. Estas citocinas estimulam precursores mielóides na medula óssea 

a se diferenciarem em neutrófilos através de diferentes receptores de superfície e vias de 

sinalização.  

Na cavidade bucal, neutrófilos são a grande maioria das células recrutadas, em situações 

de saúde, para o sulco gengival, tendo seu número aumentado em momentos de inflamação. 

Apresentam migração constante do sangue para o sulco gengival, saindo pelo fluído crevicular 

(MOUTSOPOULOS & KONKEL, 2017). 

Papel dos macrófagos. Macrófagos residentes nos tecidos se desenvolvem a partir de 

monócitos circulantes originários da medula óssea. São responsáveis pelo reconhecimento de 

produtos microbianos e pela secreção de grande parte das citocinas pró-inflamatórias presentes 

na inflamação aguda (ROBBINS, 2010; GLIM et al., 2013). Podem variar na sua morfologia e 

capacidades funcionais dependendo do contexto, e especialmente da exposição a citocinas que 

induzem perfis distintos de ativação. Quando estimuladas por IFN-𝛾 de linfócitos T e produtos 

microbianos, os macrófagos sofrem a ativação clássica ou M1, apresentando intensa atividade 

fagocítica e microbicida, exprimindo NO sintase indutível, que gera quantidades importantes 

de NO, e contribuem para a eliminação eficiente de parasitas intracelulares especializados 

(Trypanosoma, Leishmania, Toxoplasma, Mycobacterium tuberculosis ou leprae) e destruindo 

células cancerosas (ROBBINS, 2010). Alternativamente, sua exposição a células apoptóticas e 

citocinas imunossupressoras, como IL-10 e TGF-β, modifica seu perfil de ativação para um 
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padrão funcional resolutório, ou M2, estimulando angiogênese, fibroblastos e ceratinócitos 

(GUO & DIPIETRO, 2010), que é favorável ao reparo.  

Na gengiva, fagócitos mononucleares estão presentes em formas de células dendríticas 

(DCs), macrófagos e monócitos, cada um com seu papel imunológico. Essas células, além de 

fagocitarem bactérias, podem estar participando do processo de reparo do tecido, já que 

frequentemente esse tecido sofre impactos, lesões e danos (MOUTSOPOULOS & KONKEL, 

2017). As DCs, uma das principais células apresentadoras de antígeno, reconhecem os agentes 

invasores pelo LPS e DNA bacteriano através dos receptores de PAMPs (TLRs). Dessa forma, 

produzem citocinas, aumentam e regulam os níveis de moléculas co-estimulatórias e aumentam 

a ativação de células T (AN et al., 2002). 

Papel dos eosinófilos. Os eosinófilos são granulócitos produzidos na medula óssea, 

contendo numerosos grânulos específicos com uma grande variedade de proteínas ricas em 

arginina, o que lhes confere um caráter básico e afinidade por com corantes ácidos, como a 

eosina. Eosinófilos constituem uma pequena fração dos leucócitos circulantes, sendo a maioria 

dessas células encontrada espalhada pelas mucosas e pele, imediatamente abaixo do epitélio, 

demonstrando uma possível função de defesa como sentinelas das interfaces ambientais que 

podem servir de porta de entrada para patógenos. Possuem diversos receptores de superfície 

(para IL-5, Fcγ, Fcα, C3, GM-CSF, dentre outros), inclusive de imunoglobulinas (IgE) que, 

quando ativados, promovem a desgranulação (PARKIN & COHEN, 2001; JANEWAY, 2014). 

Os grânulos de eosinófilos armazenados no citoplasma contêm proteínas catiônicas 

tóxicas e enzimas geradoras de radicais livres, que tanto podem eliminar microrganismos e 

parasitas, quanto danificar os tecidos normais. Sua atuação também promove a síntese de 

mediadores químicos da inflamação (Prostaglandinas, Leucotrienos e Citocinas), aumentando 

a resposta inflamatória e recrutando mais células para o sítio invadido. Dentre os produtos 

liberados pelos eosinófilos estão enzimas (peroxidase de eosinófilos, colagenase de eosinófilos, 

metaloproteinase 9 de matriz), proteínas tóxicas (proteína básica principal, proteína catiônica 

de eosinófilos, neurotoxina derivada de eosinófilos), citocinas (IL-3, IL-5, GM-CSF, TGF-α e 

o TGF-β1), quimiocina (CXCL8 [IL-8]) e mediadores lipídicos (leucotrienos C4, D4, E4, e 

Fator ativador de plaquetas) (PARKIN & COHEN, 2001; JANEWAY, 2014). 

A liberação dos grânulos pode ocorrer de diferentes formas. A forma clássica, com a fusão 

dos grânulos individuais à membrana plasmática (exocitose), uma forma mais extrema 
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(liberação composta), onde vários grânulos se unem intracelularmente, liberando todo o 

conteúdo de uma só vez. Os produtos dos eosinófilos ainda podem ser liberados de forma 

gradual e lenta (Piecemeal Degranulation – PMD), onde vesículas são formadas nos grânulos 

com pequenas partes do conteúdo. Outra forma de liberação é a Citólise, onde os grânulos são 

liberados intactos junto com o conteúdo intracelular, no contexto da morte celular (SPENCER 

et al., 2014). 

Ueki e colaboradores, em 2013, demonstraram que a capacidade dos eosinófilos de 

realizar a citólise lhes conferia uma vantagem no combate aos desafios microbianos. Foram 

encontrados em grânulos liberados por Eosinófilos em citólise, redes de DNA semelhantes à 

grade e grupamentos de grânulos sem DNA. Os grânulos derivados da citólise continuam 

ativos, podendo liberar seu conteúdo dentro dos tecidos. Esses grânulos possuem em sua 

membrana externa receptores que reagem a determinados estímulos, como os da Eotaxina-1, 

IFN-γ e Leucotrienos. Esse comportamento pode ser visto como uma função protetora anti-

microbiana, já que os grânulos de proteínas derivadas de eosinófilos acabam por ficar em 

contato íntimo com patógenos aprisionados pelas armadilhas de DNA (SPENCER et al., 2014). 

Como os macrófagos ativados segundo o padrão M2, os eosinófilos também produzem 

TGF-α, que promove deposição de colágeno e angiogênese, e TGF-β1, que regula o processo 

inflamatório e a deposição e remodelação da matriz extracelular (TYLER et al., 1999). 

Eosinófilos são encontrados no processo natural de cicatrização do tecido ferido. O TGF-α e o 

TGF-β1 derivados de eosinófilos devem ser citocinas-chave para a cicatrização na cavidade 

bucal (YANG et al., 1996).  

Os eosinófilos são importantes nas reações alérgicas, tanto agudas quanto crônicas. A 

produção dos eosinófilos depende do fator de crescimento seletivo (IL-5), liberado por células 

Thelper2 e mastócitos, que mantém a sua produção na medula óssea e promove sua liberação 

na corrente sanguínea. Na migração de eosinófilos do sangue para os tecidos é importante a 

sinalização por quimiocinas CC especializadas (Eotaxinas) (JANEWAY, 2014). 

O estudo realizado por Tyler e colaboradores, em 1999, mostrou a presença de um 

infiltrado eosinofílico mais denso nas lesões císticas em relação à lesões granulomatosas. 

Talvez essa densidade seja devido às células do epitélio, simples e estratificado, que quando 

ativadas, permite que receptores de superfície celular recrutem os eosinófilos circulantes através 

da expressão receptor de adesão intercelular. Foi observado grupamentos de eosinófilos ao 
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redor de vasos sanguíneos, entretanto não se sabe se estão migrando de vasos sanguíneos 

periféricos ou se são atraídos para esses locais. 

Papel das subpopulações linfocitárias. Além disso, subpopulações de linfócitos, como o 

CD4+ (Linfócito Thelper - Linfócito Th) pode ser responsável pela estimulação da cicatrização, 

enquanto que os Linfócitos CD8+ (células-T citotóxicas supressoras – Linfócito Tc) podem 

estar inibindo o processo cicatricional. Estudos realizados em camundongos deficientes em 

linfócitos -T e -B, mostraram que a ausência dessas populações resulta em menor formação da 

cicatriz. O linfócito Th reconhece antígenos, ativa linfócitos B e outros elementos do sistema 

imune para eliminação dos patógenos (GUO & DIPIETRO, 2010; PARKIN & COHEN, 2001). 

Reparo nas feridas cirúrgicas da mucosa oral. O processo de cicatrização é semelhante 

nas suas etapas ao que ocorre em outros tecidos, mas a cicatrização na cavidade bucal ocorre 

mais rapidamente que na pele (TYLER et al., 1999; GLIM et al., 2013; BRAND & 

VEERMAN, 2013). Embora não seja frequentemente discutido, é um paradoxo que uma 

superfície sabidamente contaminada, e muitas vezes colonizada possa, mesmo assim, cicatrizar 

mais rapidamente que a pele previamente submetida à assepsia. A infecção, no caso da pele e 

de outras estruturas, prejudica grandemente o reparo das feridas. Essa velocidade pode estar 

relacionada com fatores de crescimento presentes na saliva, outra explicação pode envolver as 

diferenças fenotípicas entre os fibroblastos orais e os cutâneos (VERSTAPPEN et al., 2012). A 

presença das bactérias (comensais ou não) nos sítios feridos, mantem o processo inflamatório 

ativo, com recrutamento de leucócitos e produção de interleucinas e enzimas proteolíticas para 

o combate a invasão bacteriana, atrapalhando o curso da cicatrização (BRAND & VEERMAN, 

2013). 

Células-tronco da mucosa oral. Enquanto que as células-tronco cutâneas sabidamente se 

encontram na camada basal dos bulbos dos folículos capilares (CHA & FALANGA, 2007), os 

nichos de células-tronco orais são ainda pouco estudados. Foram isoladas pequenas células de 

culturas de ceratinócitos da mucosa oral que foram consideradas como progenitores de 

ceratinócitos ou como células-tronco, já que são capazes de desenvolver um epitélio 

estratificado sobre uma superfície adequada, o que poderia ser devido a uma ou a outra 

população celular. Outro local onde foram encontrados nichos de células-tronco neurais, são as 

terminações nervosas superficiais no mucoperiosteo palatino. Na lâmina própria da mucosa oral 

também foram encontradas células pluripotentes, que podem se diferenciar nas linhagens 

mesodérmica, endodérmica e ectodérmica in vitro (VERSTAPPEN et al., 2012). Também 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verstappen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21890107
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verstappen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21890107
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foram encontradas células-tronco não hematopoiéticas em dentes decíduos e no ligamento 

periodontal (GLIM et al., 2013). 

O epitélio oral possui uma taxa de renovação mitótica constante, dessa maneira é possível 

manter a espessura através do equilíbrio entre as células em descamação e as células 

neoformadas. Essa atividade mitótica é maior em áreas não-ceratinizadas e aumenta em casos 

de inflamação aguda (gengivite), não havendo diferença significativa entre os sexos. Em 

animais experimentais, as taxas mitóticas são mais altas e seguem respectivamente em ordem 

decrescente: epitélio de revestimento, o palato duro, o epitélio sucular, o epitélio juncional, a 

superfície externa da gengiva marginal e a gengiva inserida. Já o período de renovação se 

estende diferentemente conforme o local, sendo o epitélio juncional ente 1 e 6 dias, o palato, 

mucosa jugal e língua entre 5 e 6 dias, e a gengiva entre 10 e 12 dias (CARRANZA, 2007; 

HAMILTON & BLACKWOOD, 1974). 

Células provenientes da medula óssea e suas possíveis funções no reparo. Células-tronco 

derivadas da medula óssea podem ser recrutadas para sítios feridos distantes. Esse recrutamento 

pode ser explicado pela extensão da ferida, pois acredita-se que quando células-tronco próximas 

à ferida (isto é, células-tronco residentes no tecido agredido) não são suficientes para atender 

às necessidades da cicatrização, as células derivadas da medula são recrutadas, especialmente 

miofibroblastos (VERSTAPPEN et al., 2012). Algumas células derivadas da medula óssea 

(progenitores granulocíticos-monocíticos) podem se diferenciar em granulócitos (eosinófilos e 

neutrófilos) e em monócitos (macrófagos) dependendo dos estímulos externos e internos, 

porém os mecanismos exatos ainda permanecem desconhecidos (HU, QIU & DONG, 2015). A 

linhagem específica das células recrutadas em cada contexto e o seu grau de maturação podem 

influenciar a cicatrização (RAMANAUSKAITĖ et al., 2010). Presume-se que as células que 

migraram para o sítio ferido entram em apoptose ou voltem para a circulação quando o estímulo 

quimioatrativo desaparece (CHA & FALANGA, 2007). 

Contribuição de populações linfocitárias. Células-T γ-δ presentes na pele, também 

chamadas de Células-T epidérmicas dendríticas (DETC), são células-T que regulam vários 

aspectos da cicatrização, como a inflamação, manutenção da integridade tecidual e defesa 

contra patógenos. Podem ser induzidas a produzir Fator de Crescimento de Fibroblastos-7 

(FGF-7), Fator de Crescimento de Ceratinócitos, Fator de Crescimento Semelhante a Insulina-

1, quando estimuladas por ceratinócitos modificados, ativados ou danificados (GUO & 

DIPIETRO, 2010). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verstappen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21890107
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26296889
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qiu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26296889
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dong%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26296889
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Contribuição de citocinas. IL-8 (CXCL8), presente nos sítios em processo de 

cicatrização, é potente químioatrator para neutrófilos em feridas em humanos 

(RENNEKAMPFF et al., 2000). Por ser uma citocina pro-inflamatória, pode ser responsável 

pelo atraso no processo de regeneração tecidual normal. Outras citocinas inflamatórias, como 

as IL-1, -α e -β, IL-6 e TNF-α, também atuam sobre a cicatrização de feridas sendo produzidas, 

majoritariamente por macrófagos e leucócitos polimorfonucleares (PMNs), mas também por 

outras células residentes nos tecidos. Estimulam a proliferação de ceratinócitos, de fibroblastos 

(além de sua quimiotaxia), síntese e degradação de proteínas da matriz extracelular e regulação 

da resposta imunológica (WERNER & GROSE, 2003). Quimiocinas que se ligam a CCR5, 

modulam o recrutamento de células derivadas da medula óssea (Células Progenitoras 

Endoteliais – EPC) que inicia a angiogênese no contexto da cicatrização. Essas EPC são capazes 

de aumentar a re-epitelização e neovascularização de tecidos feridos, também promovem o 

recrutamento de macrófagos, além de serem fontes de VEGF e TGF-β1. Mesmo não havendo 

diferenças significativas no número de vasos sanguíneos formados na cavidade bucal em 

comparação com a pele, menores valores de VEGF foram encontrados nos tecidos orais em 

relação a pele, em experimentos realizados em ratos (GLIM et al., 2013). 

O TGF-β1 está associado com o reparo e a remodelação dos tecidos moles e duros. 

Estudos indicam que TGF-β1 estimula a produção de fibronectina, colágeno e aumentam a 

deposição dessas proteínas na matriz óssea. Existe a possibilidade de diminuição da reabsorção 

óssea em meio ao TGF-β1. Tyler e colaboradores, em 1999, acreditam que há um processo de 

cicatrização dos tecidos duros através da estimulação de TGF-β1 com a síntese de colágeno, 

angiogênese e proliferação de fibroblastos (TYLER et al., 1999). 

O processo de cicatrização na mucosa oral e na pele. Quimiocinas, fatores de 

crescimento, citocinas e números de células se apresentam de forma diferente entre feridas na 

cavidade bucal e feridas na pele. A cicatrização nas feridas cirúrgicas orais é aproximadamente 

duas vezes mais rápida que nas feridas cutâneas e está associada a menores níveis de mediadores 

inflamatórios (GLIM et al., 2013). 

Nos mamíferos, existem 3 isoformas de TGF-β, que podem se manter latentes na ECM. 

Essas isoformas serão ativadas por quebra proteolítica (Plasmina, trombina e MMPs), 

Trombospodina-1, Integrinas, Espécies Reativas de Oxigênio (ROS) ou por alterações e 

descontinuidades da ECM. No geral, existe uma menor quantidade de RNAm de TGF-β1 e de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rennekampff%20HO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10945942
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proteínas nas feridas da cavidade bucal em comparação com a pele, onde induz mais 

proliferação de fibroblastos em comparação com a cavidade bucal (GLIM et al., 2013). 

Outros fatores que podem influenciar a velocidade diferente de cicatrização são a maior 

taxa de “turn over” de células da cavidade bucal frente à pele, permitindo um reparo da mucosa 

oral mais acelerado. A boca, por ser altamente vascularizada, permite uma maior migração de 

células leucocitárias, maior aporte de fatores de crescimento e nutrientes para esses locais 

(BRAND & VEERMAN, 2013). 

O tipo de lesão pode, no entanto, influenciar o curso das feridas cirúrgicas orais e de pele: 

Nooh e Graves, em 2003, mostraram que a resolução de uma ferida cutânea excisional ocorria 

em 7 dias, enquanto que em feridas excisionais orais (mucosa jugal), o fechamento ocorre em 

14 dias. As feridas cutâneas encontram-se mais de 75% cobertas por tecido conjuntivo no 7º 

dia, enquanto a cobertura é de 50% no mesmo período, na ferida bucal. Além disso, através de 

cortes histológicos dos sítios lesionados correspondentes ao 4º e 7º dias, foi observado que a 

ferida bucal tende a recrutar um maior número de neutrófilos, quando comparado a uma ferida 

realizada na pele. Essa diferença é possivelmente provocada pela presença de uma flora de 

bactérias comensais e pelo meio ambiente úmido. Os autores acreditam que a dimensão da 

ferida e tempo de exposição ao meio ambiente podem influenciar a cicatrização da ferida. 

Wong e colaboradores, em 2009, verificaram que o processo de resolução de feridas em 

animais experimentais foi diferente, variando com o local. Feridas no palato dos animais se 

fecharam mais rapidamente que na pele, quando foram verificadas no 3º e no 7º dias. No 14º 

dia a ferida na cavidade bucal já estava fechada, enquanto que na pele havia uma crosta na 

ferida. No 49º dia, a ferida na pele demonstrou características diferentes da pele normal, 

enquanto que no palato, não era possível discernir a região ferida da região normal. Verificou-

se também a presença de fibroblastos organizados perpendicularmente à ferida, estando 

apoiados em fibras colágenas com a mesma disposição, se estendendo de uma margem à outra. 

Feridas orais realizadas em ratos, mostraram uma concentração de células superior 

àquela encontrada em tecidos não lesionados na mesma região. Uma multi camada de epitélio 

ceratinizado foi observado sobre a lâmina própria, demonstrando uma possível ação de re-

epitelização se iniciando pelas margens da lesão (VERSTAPPEN et al., 2010). 

Fatores que prejudicam a cicatrização. Fatores locais como oxigenação, infecção, 

persistência de corpo estranho e insuficiência vascular, podem afetar a cicatrização tecidual. Da 
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mesma forma, fatores sistêmicos, como idade e sexo, hormônios sexuais, estresse, isquemia, 

obesidade e nutrição, além de doenças (diabetes, queloides, fibroses, transtornos de cicatrização 

hereditárias, icterícia), comportamentos de risco (alcoolismo, tabagismo) e imuno 

comprometimento (câncer, radioterapia, soro positividade para HIV) (GUO & DIPIETRO, 

2010) também podem influir no reparo cicatricial. A idade avançada altera a infiltração celular 

nos tecidos atingidos, a capacidade fagocítica de macrófagos, a re-epitelização, a síntese de 

colágeno e a angiogênese, no processo de cicatrização, tem suas atividades diminuídas. Os 

hormônios sexuais, como estrogênio, podem melhorar a cicatrização, pois podem atuar em 

genes associados com regeneração, produção de ECM, inibição de proteinases, funcionamento 

epidermal e genes relacionados com inflamação (GUO & DIPIETRO, 2010; PRESHAW, 

2008). 

1.3 - Microrganismos da cavidade bucal no contexto da inflamação e do reparo 

Microrganismos na biologia da mucosa oral. Toda a mucosa está exposta a 

microrganismos, tanto componentes de uma microbiota normal, que interage em permanência 

com o sistema imunológico, como eventualmente patogênica, como é o caso de infecções por 

Candida albicans, muito comuns em pacientes imunodeficientes (MOUTSOPOULOS & 

KONKEL, 2017). 

Bactérias comensais, mesmo em condições de saúde oral, promovem uma diferenciação 

de linfócitos em células específicas. Essa evidência se reforça, pois grandes quantidades de IgA 

e IgG específicas para essas bactérias são encontradas na saliva (MOUTSOPOULOS & 

KONKEL, 2017). 

Microrganismos responsáveis pela formação de biofilme, gengivite e doença periodontal. 

Dentre as mais de 500 cepas de bactérias presentes na cavidade bucal, destacam-se os 

responsáveis pela formação de biofilme seguida de evolução para doença periodontal como a 

Porphyromonas gingivalis (importante bactéria que inicia a disbiose), Streptococcus mutans, 

além da presença de bactérias como Streptococcus gordonii, Streptococcus mitis, Tannerella 

forsyphia e de Fusobacterium nucleatum que estimulam a liberação de IL-6, IL-8 e IL-1β 

(RAMAGE et al., 2017; GROEGER & MEYLE, 2016; NOMURA et al., 2014). 

O Streptococcus mutans é importante no desenvolvimento da cárie e acredita-se estar 

envolvido na endocardite infecciosa. Podem ser classificados em 4 sorotipos (C, E, F e K) sendo 

que o mais recorrente é o tipo C. Um antígeno protéico produzido por essa bactéria pode ser 
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responsável pela indução do reconhecimento e fagocitose por células polimorfonucleares, além 

de polissacarídeos produzidos por Streptococcus mutans, podem ser responsáveis pelo estímulo 

à agregação plaquetária (NOMURA et al., 2014).  

Outras bactérias como Streptococcus mitis e Actinomyces actinomycetemcomitans são 

encontradas na cavidade bucal, formando colônias nas superfícies dos dentes. Cada cepa de 

bactérias possui uma posição que serve de arcabouço para a formação da colônia. A 

Porphyromonas gingivalis isolada forma um grupo avulso de bactérias, mas quando colocada 

em cultura com outras cepas, forma uma elaborada colônia com múltiplas camadas. O 

Fusobacterium nucleatum forma uma multicamada densa de bactérias (RAMAGE et al., 2017). 

Colônias de bactérias orais não possuem a mesma quantidade de bactérias de todas as 

cepas. Sendo assim, algumas cepas se desenvolvem mais que outras, como a Porphyromonas 

gingivalis e o Streptococcus mitis com mais bactérias frente ao Fusobacterium nucleatum e ao 

Actinomyces actinomycetemcomitans (RAMAGE et al., 2017). 

A disbiose é o desequilíbrio das bactérias presentes na cavidade bucal com a capacidade 

do hospedeiro combate-las e mostra que esses microrganismos comensais são capazes de alterar 

sua funcionalidade nos momentos de desenvolvimento de doença periodontal para que possam 

se perpetuar. Quando esse delicado balanço entre microrganismo, lesão tecidual e resposta do 

hospedeiro se perde, o contexto leva a um processo inflamatório destrutivo, como ocorre na 

doença periodontal (MOUTSOPOULOS & KONKEL, 2017). 

Repercussões sistêmicas da colonização por microrganismos patogênicos na mucosa 

bucal. Em princípio, a presença de uma determinada colonização local tende a persistir e a 

longo prazo gerar efeitos sistêmicos, por mecanismos que atuem à distância, pois há tanto a 

liberação de mediadores inflamatórios e imunoglobulinas, como a entrada de materiais 

antigênicos carreados pelas células que compõem o sistema de defesa do organismo. A 

destruição periodontal pode ser associada a translocação de microrganismos periodontais 

podendo causar diversas inflamações sistêmicas, partilhando de mecanismos imunopatológicos 

(MOUTSOPOULOS & KONKEL, 2017). 

Mecanismos de evasão e subversão de microrganismos patogênicos na mucosa oral. Os 

mecanismos moleculares e celulares usados por microrganismos, presentes na cavidade bucal, 

para escapar do sistema imune do hospedeiro (mecanismos de evasão e subversão) ainda estão 

sendo descobertos e caracterizados (DARVEAU et al., 1998). Ainda assim, sabe-se que alguns 
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microrganismos, como o Porphyromonas gingivalis, são capazes de provocar alterações 

significativas nas proporções dos tipos celulares presentes nos tecidos e na expressão de 

mediadores inflamatórios em resposta aos desafios microbianos. Essa bactéria é capaz de 

degradar citocinas liberadas pelas células e invadir células epiteliais do hospedeiro (RAMAGE 

et al., 2017). 

Existem bactérias capazes de inibir a produção de citocinas pró-inflamatórias, incluindo 

a IL-8. É o caso de bactérias como a Porphyromonas gingivalis, que consegue inibir a produção 

e o acúmulo de IL-8, diminuindo o infiltrado inflamatório. Dessa forma, a colonização pode se 

desenvolver burlando o sistema imune do hospedeiro. A inibição do acúmulo de IL-8 vem 

através da degradação desta citocina por proteases bacterianas. Já a inibição da produção de IL-

8 ocorre intracelularmente, atuando sobre os níveis de mRNA, no contexto de invasão da célula 

eucariótica pela bactéria (DARVEAU et al., 1998; RAMAGE et al., 2017). 

Relação da colonização bacteriana da mucosa oral com mecanismos inflamatórios. 

Processos inflamatórios e imunes são indissociáveis da patogênese na gengivite e na doença 

periodontal. A inflamação que ocorre na mucosa oral é diferente da que ocorre nos demais 

tecidos, devido às características de permeabilidade do epitélio juncional às bactérias presentes 

em íntimo contato com o tecido e por estar a cavidade sempre banhada em líquido. O papel das 

células de defesa é impedir a entrada de patógenos (periodontais ou não) e de seus produtos nos 

tecidos gengivais. Entretanto, os mecanismos de defesa mobilizados podem também danificar 

os tecidos de suporte, induzindo perda de inserção conjuntiva e de osso alveolar (LINDHE, 

2011; MOUTSOPOULOS & KONKEL, 2017). 

Vias de sinalização mobilizadas por microrganismos na cavidade bucal. Estruturas 

bacterianas e citocinas pró-inflamatórias estimulam diversas vias do processo inflamatório. 

Dentre essas, são as mais estudadas: a) A via da MAPK (proteína cinase ativada por mitógeno); 

b) a via da fosfatidilinositol-3 proteína cinase (PI3K); c) a via dos receptores de membrana 

envolvendo Janus cinase e transdutor de sinal e ativador de transcrição (Jak-STAT); d) a via do 

NF-κB. A via MAPK pode ser ainda subdividida em vias de: a) cinase regulada por sinais 

extracelulares 1 e 2 (ERK1/2); b) Jun-cinase (JNK); e c) p38 (MAPK14). A expressão das 

MAPKs pode variar conforme o tipo celular ativado e o grau de inflamação dos tecidos 

periodontais afetados. Macrófagos e outros tipos celulares presentes no periodonto geralmente 

tem a via da MAPK ativada por LPS, IL-1 e TNF-α, se utilizando de JNK e p38 para a ativação 

dos fatores de transcrição. Com a ativação da p38, citocinas pró-inflamatórias como TNF-α, 



28 
 

 
 

IL-1, IL-6 e IL-8 são produzidas por transcrição direta de gene ou por estabilização de RNAm 

(KIRKWOOD et al., 2007), mantendo e ampliando a sinalização pró-inflamatória. 

Independente da cinase utilizada, o resultado comum à essas três subdivisões é a ativação de 

fatores de transcrição como a AP-1 e o NF-κB. Secundariamente, mas não menos importantes, 

as vias nas quais imunoreceptores estão envolvidos (Integrinas e Selectinas), receptores 

associados a proteína G (receptores de quimiocinas) e receptores de esteróides (PARKIN & 

COHEN, 2001; KIRKWOOD et al., 2007). 

Papel do LPS bacteriano na inflamação periodontal. A via do NF-κB, nos tecidos 

periodontais, pode ser ativada por bactérias que apresentam LPS na sua estrutura (ou seja, por 

bactérias gram-negativas, principalmente), e por citocinas pró-inflamatórias como o TNF 

(KIRKWOOD et al., 2007). O NF-κB se encontra complexado com Iκβ no citoplasma, de forma 

a impedir que NF-κB seja constitutivamente translocado para o núcleo. A translocação passa a 

ser permitida quando a fosforilação de Iκβ, mediada pela Iκβ cinase (IKK), que torna-se ativa 

após estimulação da célula por LPS ou citocinas inflamatórias, leva à dissociação desse 

complexo inativo e à degradação de Iκβ em proteassomas, o que impede a regeneração do 

complexo. Os genes-alvo da indução por NF-κB incluem os genes das citocinas inflamatórias 

TNF-α, IL-1β e IL-6 (JANEWAY, 2014; BOUWMEESTER et al., 2004; AKSENTIJEVICH 

& ZHOU, 2017), e portanto, este é um importante mecanismo de auto-amplificação. 

O LPS, presente em Porphyromonas gingivalis e Actinomyces actinomycetemcomitans, é 

considerado fator essencial no desenvolvimento da doença periodontal, pois induz o hospedeiro 

a produzir, nos tecidos gengivais, citocinas pró-inflamatórias como a IL-1β, IL-6 e a IL-8, e 

inibe a produção de citocinas antinflamatórias, como a IL-10. Dessa forma, bactérias como a 

Porphyromonas gingivalis, Actinomyces actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum, 

Streptococcus Gordonii, estimulam a produção dessas citocinas e provocam o recrutamento de 

células inflamatórias que irão secundariamente produzir prostanóides, citocinas e enzimas 

proteolíticas levando à diferenciação de osteoclastos (HIRSCHFELD et al., 2000; 

STATHOPOULOU et al., 2010). 

Associação entre bactérias orais e bacteremia transitória. Trauma relativamente 

pequeno é capaz de promover entrada de microrganismos bucais na circulação sistêmica, 

causando uma bacteremia transitória. Esta é controlada através de mecanismos da imunidade 

inata, especialmente o sistema complemento. Cabe lembrar que a destruição dos 

microrganismos não elimina totalmente os riscos da bacteremia repetida, posto que toxinas 
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microbianas podem persistir na circulação, exercendo efeitos diretos e indiretos mediados pelo 

sistema imune. Devido ao aumento de vasos sanguíneos e possível sangramento provocado nos 

tecidos periodontais inflamados, as bactérias de uma espécie específica ou uma colônia de 

bactérias podem provocar uma bacteremia. Existem evidencias de que bactérias da cavidade 

bucal ou mesmo seu material genético são capazes de atingir locais distantes do sítio invadido, 

como o tecido cardíaco (HASTURK & KANTARCI, 2015). 

Associação entre bactérias orais e doenças degenerativas crônicas em estruturas 

distantes. A literatura científica das duas últimas décadas tem numerosos estudos sobre a 

associação entre processos inflamatórios crônicos na cavidade bucal e processos sistêmicos 

degenerativos em estruturas distantes da mucosa bucal, especialmente a aterosclerose, além de 

já terem sido encontradas bactérias orais em artrite reumatoide e lesões de câncer coloretal, 

além de ter sido encontrada correlação entre doença periodontal e câncer oral ou na orofaringe 

(MOUTSOPOULOS & KONKEL, 2017; MORAES et al., 2016) 

Também há relatos sobre a associação com diversas doenças ou manifestações sistêmicas, 

como cardiopatias (GÓRSKA et al., 2017), diabetes, obesidade, síndrome metabólica 

(WINNING & LINDEN, 2017), câncer (LEE et al., 2017), doença de Alzheimer (TEIXEIRA 

et al., 2017), entre diversas outras. Esta associação possivelmente é explicada, pelo menos em 

parte, por haver nessas doenças sistêmicas mecanismos inflamatórios poderosos, com o 

envolvimento de populações leucocitárias especializadas, como por exemplo o envolvimento 

de populações de monócitos/macrófagos na evolução da aterosclerose, e de neuroinflamação 

com envolvimento de microglia (fagócitos mononucleares especializados do cérebro) na 

Doença de Alzheimer. A doença periodontal é um processo inflamatório crônico progressivo e 

destrutivo, que também envolve diferentes populações leucocitárias, e possivelmente influencia 

sistemicamente o organismo através da exposição aos patógenos (mecanismo direto) mas 

também da exposição à produção elevada de citocinas com importantes efeitos sobre a 

inflamação nos tecidos e sobre a produção de leucócitos na medula óssea. 

 Alguns pacientes apresentam uma destruição exagerada do tecido ósseo de suporte do 

dente, na presença de altos níveis de citocinas pró-inflamatórias, com uma mínima quantidade 

de bactérias, o que leva a crer que pode existir um fator imune inerente ao hospedeiro que 

provoca uma resposta exacerbada (HILL, 1999; HASTURK & KANTARCI, 2015). Bactérias 

que estão constantemente presentes no sítio infectado podem provocar efeitos sistêmicos, seja 

através de antígenos que caem na corrente sanguínea ou pela indução da liberação de citocinas 
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presentes nas células dos tecidos epiteliais (DARVEAU et al., 1998; MOUTSOPOULOS & 

KONKEL, 2017). 

A modulação da resposta do hospedeiro frente ao desafio bacteriano é um dos 

mecanismos possíveis de controle da destruição tecidual. Os principais componentes dessa via 

protetora são o bloqueio da produção ou da atuação de citocinas inflamatórias, o controle da 

ação das enzimas MMPs e o controle da sinalização intracelular de eixos inflamatórios ativados 

a partir de receptores de membrana plasmática que reconhecem citocinas e quimiocinas, 

fragmentos do sistema complemento, produtos, subprodutos e componentes bacterianos, 

capazes de ativar as vias MAPK, PI3, Jak-STAT ou NF-κB. 

1.4 - Justificativa de interesse científico e prático 

Respostas protetoras e não-protetoras nas feridas cirúrgicas na cavidade bucal. 

Leucócitos desempenham papéis distintos, e ainda pouco compreendidos, nas feridas com 

episódios inflamatórios agudos na cavidade bucal. Deve-se ter em conta que a cavidade bucal 

contém, em seu estado natural, uma grande variedade de microrganismos, e que feridas da 

mucosa serão, obrigatoriamente contaminadas, acarretando a mobilização de leucócitos para o 

local, visando à eliminação desses microrganismos. Por outro lado, mecanismos de virulência 

desses patógenos presentes na cavidade bucal podem tornar esta eliminação difícil ou 

impossível. Tanto uma reação inflamatória crônica, como um reparo inadequado do tecido 

gengival são observados na doença periodontal. Ambos denunciam a ocorrência de uma 

resposta imunológica não-protetora, envolvendo populações leucocitárias que se originam na 

medula óssea. No entanto, a história natural de uma ferida na boca é curar rapidamente, mesmo 

quando não é feito nenhum tratamento antimicrobiano, e apesar do sítio ser colonizado por uma 

flora microbiana diversificada. Logo, é razoável supor que uma resposta protetora à agressão, 

com ação eficiente do sistema imune é o padrão normal, e que a inflamação característica da 

gengivite e da doença periodontal representa uma anomalia em relação a este padrão (BRAND 

& VEERMAN, 2013; GLIM et al., 2013; WONG et al., 2009).  

Na clínica, está estabelecido que a presença de gengivite, embora comum, e relacionada 

com higiene bucal insuficiente, não é universal, havendo indivíduos que parecem mais 

propensos do que a maioria, ao desenvolvimento de gengivite e à evolução para a forma mais 

grave, de doença periodontal (SILVA et al., 2015; HONDA et al., 2006). Isto sugere que 

diferenças individuais na resposta imune a microrganismos que são amplamente difundidos na 
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população podem contribuir para a heterogeneidade de apresentações clínicas. Em seres 

humanos e em animais experimentais, como o camundongo, existe uma grande massa de 

evidências mostrando a individualidade da resposta imune, que se traduz em diferenças 

marcadas de suscetibilidade às doenças infecciosas e inflamatórias (HONDA et al., 2006; 

GORSKA et al., 2003; LOPES et al., 2017). 

Utilidade de modelos experimentais de lesão oral, na caracterização da resposta 

protetora e do papel de populações leucocitárias, citocinas e hormônios. Dentro desta linha de 

pesquisa, fatores que propiciam a inflamação aguda, inclusive a presença de microrganismos 

patogênicos específicos, causadores de doença periodontal, são modificadores do quadro básico 

de resposta protetora. Chama a atenção o fato de termos modelos experimentais da inflamação 

aguda, mas de haver poucos estudos sobre a resposta protetora que é distorcida nesses modelos. 

Apesar de haver diversos grupos espalhados ao redor do mundo tentando entender os 

mecanismos envolvidos nas respostas inflamatórias, não existem muitos dados sobre a relação 

entre feridas na cavidade bucal (que é relativamente comum) com os efeitos causados sobre 

populações celulares na medula óssea (nicho de desenvolvimento de células do sistema imune). 

Nossa proposição foi contribuir para o entendimento da resposta à lesão aguda na 

cavidade bucal em modelo experimental murino, através de análise dos mecanismos envolvidos 

na resposta protetora bem-sucedida nesses animais a uma agressão aguda da mucosa oral. 

Procuramos, utilizando camundongos de diversas cepas isogênicas com perfis imunológicos 

distintos, caracterizar os efeitos do trauma bucal sobre populações leucocitárias da medula 

óssea, e avaliar um possível papel de citocinas e hormônios na resposta da medula óssea ao 

trauma, tal como foi evidenciado em estudos anteriores da nossa equipe em modelos murinos 

de inflamação alérgica e trauma na pele (GASPAR-ELSAS et al., 1997; XAVIER-ELSAS et 

al., 2004; XAVIER-ELSAS et al., 2013). 

Resposta hematológica à agressão e papel dos hormônios de estresse em estudos 

anteriores. Estudos anteriores do nosso grupo demonstraram que o trauma cirúrgico em sítios 

extra orais (pele, em alguns modelos; pele, músculo e omento, em outros modelos) é seguido 

por uma série de alterações reprodutíveis na medula óssea, acompanhadas de resposta endócrina 

de estresse, e dependentes da atuação dos hormônios glicocorticóides de estresse (XAVIER-

ELSAS et al., 2004).  
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Possível contribuição da resposta imunoendócrina ao trauma. Elsas e colaboradores, em 

2004, mostraram que em camundongos submetidos a trauma cirúrgico, a medula óssea do fêmur 

apresentou eosinofilia significativa nas primeiras 24 horas após a cirurgia, a qual persistiu até 

15 dias de pós-operatório. Inesperadamente, essa resposta, que é independente de alergeno, 

mostrou-se absolutamente dependente de glicocorticóide adrenal (corticosterona), e foi 

acompanhada de um surto de produção de corticosterona, o qual pode ser totalmente bloqueado 

pelo metirapone e pela adrenalectomia, esta última sendo realizada com cobertura de 

metirapone duas semanas antes do trauma cirúrgico padrão. A cultura líquida da medula dos 

animais traumatizados evidenciou respostas aumentadas ex vivo ao fator de crescimento 

linhagem-específico (IL-5), evidenciando priming pelo trauma cirúrgico. Da mesma forma que 

a eosinofilia in vivo, o efeito de priming foi abolido pelo antagonista do receptor de 

glicocorticóide, RU486 (mifepristone), administrado antes da cirurgia. Esse resultado sugere 

que fatores dependentes de estresse cirúrgico na pele regulam a eosinofilia da medula óssea por 

mecanismos envolvendo glicocorticóides, e levanta a possibilidade de que o mesmo ocorra com 

feridas cirúrgicas causadas na mucosa oral. 

É importante ter em mente que células de defesa inata, como neutrófilos e eosinófilos, 

podem ser recrutadas para os sítios atingidos, mas como a sua vida útil é limitada, a manutenção 

de infiltrados inflamatórios crônicos frente a um estímulo microbiano renovado exige não 

apenas a entrada de novas células a partir da circulação, como extensão na sobrevida dos 

leucócitos no tecido. Em camundongos, níveis elevados de glicocorticóides estão associados a 

várias alterações do sistema imune, incluindo infiltração da mucosa digestiva por neutrófilos 

ativados que evolui para ulceração (MARUYAMA et al., 1999). 

Em estudos anteriores do nosso laboratório, utilizando modelos de trauma cirúrgico na 

pele, a resposta hematológica à agressão inclui uma estimulação linhagem-seletiva da 

eosinopoiese, acarretando eosinofilia da medula óssea in vivo e resposta significativamente 

exacerbada da medula óssea ao fator de crescimento de eosinófilos, IL-5 (XAVIER-ELSAS et 

al., 2004). Estes efeitos são estritamente dependentes da liberação de corticosterona pela 

adrenal, e considerados parte de uma reação de estresse. 

Esses efeitos são semelhantes aos observados em camundongos no contexto de respostas 

alérgicas experimentais, nos quais se observa eosinofilia da medula óssea in vivo e resposta 

aumentada à IL-5 ex vivo, após a provocação de camundongos sensibilizados à ovalbumina, 

seja por via respiratória, seja por injeção intraperitoneal. No modelo de alergia, o envolvimento 
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de citocinas e hormônios foi avaliado diretamente, evidenciando que os glicocorticóides 

adrenais são indispensáveis às alterações da medula óssea citadas. Por outro lado, a elevação 

dos glicocorticóides circulantes é devida aos efeitos imunoendócrinos de uma citocina 

inflamatória (TNF) que, atuando através de seus receptores de tipo I (TNF-RI), induz o aumento 

de glicocorticóides adrenais no plasma, ligando desta forma os eventos locais no trauma aos 

eventos centrais na medula óssea. A eosinofilia induzida pela provocação alérgica é um efeito 

a longa distância da inflamação local (pulmonar ou peritoneal), como demonstrado diretamente 

pela sua mediação através de substâncias encontradas no plasma de animais provocados, mas 

não de controles não-provocados (GASPAR-ELSAS et al., 1997).  

Essas observações sugerem a possibilidade de que inflamação local, gerada por um 

trauma na cavidade bucal, também influencie a medula óssea à distância, atuando através de 

mecanismos mediados por citocinas e hormônios. Contrariamente ao que ocorre nos modelos 

mencionados de trauma cirúrgico na pele, no entanto, o trauma na mucosa oral se faz 

naturalmente em presença de microrganismos, que representam um fator complicador que deve 

ser levado em conta. 
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2 - OBJETIVO 

O objetivo geral do presente estudo é testar a seguinte hipótese: a inflamação local, 

gerada por uma ferida cirúrgica na cavidade bucal, influencia a medula óssea à distância e tal 

efeito pode ser demonstrado experimentalmente.  

Os objetivos específicos: 

1- Padronizar um modelo murino de estudo dos efeitos da ferida cirúrgica na cavidade 

bucal caracterizando resposta hematológica e endócrina. 

2- Determinar o padrão de resposta ex vivo. 

3- Avaliar os efeitos na medula óssea quando há microrganismo na cavidade bucal dos 

modelos feridos. 

4- Determinar a relação de glicocorticóides endócrinos com feridas cirúrgicas bucais. 

5- Determinar a influência da genética no padrão de resposta da medula óssea em 

animais feridos na cavidade bucal e na pele. 

6- Comparar os efeitos das feridas cirúrgicas sobre a medula óssea estimulada por 

citocinas específicas (M-CSG, rmG-CSG, GM-CSF, rhG-CSF e IL-3).  
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3 - MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 - Desenho experimental 

O desenho básico do estudo consistiu em utilizar camundongos de diferentes cepas 

isogênicas em experimentos que foram, sob anestesia geral, submetidos ou não à uma incisão 

de pequena extensão no palato duro. 

Os animais foram inicialmente pesados em grupo, para ter uma estimativa do gasto de 

anestésico em cada experimento. Após preparo da mistura anestésica de uso, com base na 

estimativa, os animais foram novamente pesados individualmente para que um volume de 

10μL/g de animal seja injetado. A mistura anestésica é realizada avolumando 1μL/g de 

Cloridrato de Ketamina (116μg/g), somados a 0,6μL/g de Cloridrato de Xilazina (13,8μg/g), 

diluídos em PBS 1X, num volume de 8,4μL/g. 

Em seguida, os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos (experimental - 

ferida; controle - sem ferida). Após a recuperação da anestesia, os animais foram mantidos por 

mais 24 horas antes de sofrerem eutanásia e utilizados como fonte de células de medula para 

confecção de lâminas para contagens de células totais e diferencial. Em experimentos 

complementares, os animais, igualmente sob anestesia, foram submetidos a uma antissepsia da 

cavidade bucal por aplicação tópica de clorhexidina a 0,2%, antes da ferida cirúrgica. Em 

experimento-piloto, foi avaliado se a ferida cirúrgica na pele dorsal, realizado segundo 

protocolo purificado, induzia efeitos comparáveis aos do trauma na cavidade bucal. Ainda em 

experimentos-piloto, os animais, antes da anestesia e do trauma cirúrgico na cavidade bucal, 

foram submetidos à administração intragástrica de veículo (metilcelulose) ou de RU486 

(mifepristone), bloqueador do receptor de glicocorticóide, dissolvido neste veículo. 

Foi realizada a lavagem das medulas ósseas dos fêmures para a obtenção de células de 

cada animal, que foram manipuladas individualmente. Essas células foram contadas com Turk 

e submetidas à contagem diferencial, em preparações de citocentrífuga. Na maior série de 

experimentos que realizamos, as células de medula óssea foram posteriormente cultivadas em 

placas de 48 poços em meio RPMI 10% de soro fetal bovino, em presença de diferentes 

citocinas. As culturas foram interrompidas após diferentes períodos, e as células foram 

coletadas para contagens totais e diferenciais. Dessa forma é possível obter o número total de 

células e os tipos celulares sob a influência de cada citocina para cada animal. As diferenças 
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entre os grupos experimentais foram analisadas estatisticamente, considerando-se P<0.05 como 

significativo. 

3.2 - Métodos 

3.2.1 - Reagentes e soluções: 

Foram utilizados: Mistura anestésica: Cloridrato de Xilazina (2,3g/100mL) 

(ANASEDAN®) com Cloridrato de Ketamina (1,16g/10mL) (DOPALEN®) e PBS 1x. Insumos 

para cultivo de células: Sigma-Aldrich Corporation (EUA): meio de cultura RPMI 1640 

(Cat.SH30011.01); 20 L-Glutamina (Cat.G7513); aminoácidos essenciais (50x, Cat.M5550); 

Pen-Strep (Cat. P4333); Thermo Scientific/HyClone (EUA): Soro fetal bovino (fetal bovine 

serum, FCS, Cat.SH30088.03); GIBCO por Life Technologies (EUA): aminoácidos não-

essenciais (100X, Cat.11140-050), MEM Solução de vitaminas (100X, Cat. 11120-052). 

Citocinas: Preprotech (México): GM-CSF recombinante murino (Cat. 315-03), G-CSF murino 

(Cat. 250-05), IL-3 murino (Cat. 213-13). Immugenex (EUA): M-CSF recombinante murino 

(Cat. IM-MCI). Biosintética (Brasil): recombinante humano G-CSF (rhG-CSF) 

(FILGRASTIM®). Antimicrobiano: Maquira Industria de produtos odontológicos Ltda (Brasil): 

Solução de Clorhexidina a 2% (Anvisa Nº 80322400005). Inibidor da ação de glicocorticóide: 

Sigma-Aldrich Corporation (EUA): Mifepristone (RU486) e metilcelulose (Veículo). 

As citocinas de estoque preparadas em meio RPMI suplementado com FCS 10% foram 

aliquotadas e armazenadas à temperatura de -20ºC até seu uso em cultura líquida. As 

concentrações de citocinas utilizadas nos experimentos foram padronizadas previamente em 

trabalhos anteriores (GASPAR-ELSAS et al., 1997, 2000). 

Animais utilizados e aspectos éticos: 

Os procedimentos realizados em animais foram autorizados pelo comitê de ética em 

utilização de animais (CEUA) do CCS-UFRJ, de acordo com as normas legais vigentes para 

uso de animais em pesquisa laboratorial. No projeto foram utilizados camundongos isogênicos 

(fêmeas), da linhagem C57BL/6 (B6) e BP-2 com idade entre 4 e 8 semanas (peso variando de 

20g até 27g). Os animais foram fornecidos pelo CECAL-FIOCRUZ sob a licença 181-13, 

CEUA-CCS/UFRJ, com validade inicial de 4 anos, podendo ser prorrogada ou renovada. São 

mantidos em instalações certificadas (CTNBio: CQB institucional 01/08/99, Extensão de CQB 

para trabalho com animais geneticamente modificados (Mus musculus), NB1, publicada no 
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DOU de 19/08/2013). São separados em até 7 animais por unidade em estantes microisoladoras, 

seguindo com ciclos de 12/12 horas penumbra/luz, água e ração ilimitadas. Os animais sofreram 

eutanásia em câmara de CO2 aprovada para este uso (Beira-Mar, RJ). 

3.2.2 - Procedimentos in vivo: 

Trauma cirúrgico na cavidade bucal: a) Grupo experimental (“Ferida”): os animais 

foram anestesiados, deitados de costas e o tronco imobilizado sobre a plataforma de operação. 

A mandíbula foi presa com fio de sutura sem amarração, para evitar isquemia da língua. Dessa 

maneira, foi obtida a abertura da boca com acesso e visualização do palato e dos molares 

superiores. Com uma sonda milimétrica (Golgran Millennium®), foi realizada a medição da 

distância de 1mm dos elementos dentários. Com a distância determinada, foi feita uma incisão 

utilizando uma lâmina 15C no sentido póstero-anterior no palato duro de 3mm de comprimento, 

e de profundidade determinada pelo contato da lâmina de bisturi com o osso (Figura 1). O lado 

da incisão, em relação à linha média foi escolhido aleatoriamente. b) Grupo controle: os animais 

foram anestesiados, estabilizados e manipulados da mesma maneira que no grupo experimental, 

mas não é realizada a incisão. Para a recuperação da anestesia, os animais foram colocados 

dentro de suas próprias gaiolas sob luz incandescente de 40w para impedir a hipotermia, até seu 

total re-estabelecimento, sendo os olhos mantidos hidratados com PBS 1x estéril, gotejado com 

pipeta Pasteur, e protegidos por um anteparo de papel opaco, colocado sob a lâmpada, para 

impedir a lesão dos olhos provocada pela luz incidindo diretamente. 
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Figura 1: Protocolo de cirurgia oral, que envolve anestesia, estabilização e recuperação dos animais em 

proximidade em lâmpada incandescente 
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Para o desenho experimental quanto a relevância da presença de bactérias na cavidade 

bucal, seguindo protocolo anteriormente citado, todos os animais foram anestesiados e 

imobilizados como detalhado acima. Em seguida, foi realizada a antissepsia da cavidade bucal 

com swab estéril embebido em solução de Clorhexidina (CHX) diluída em PBS 1X estéril 

(concentrações finais de 0,2% e de 0,04%) em todos os animais. A Clorhexidina possui 

atividade antibacteriana para gram-positivas e gram-negativas, fungos, leveduras e alguns 

dermatófilos. O procedimento cirúrgico foi realizado em ambos os grupos, sendo que um grupo 

recebeu CHX 0,2% (BERCHIER et al., 2010) e foi ferido, enquanto o outro grupo recebeu a 

CHX 0,04% e foi ferido. Diferentes concentrações foram utilizadas no intuito de ilustrar a 

eficácia da antissepsia tópica adequada previamente à cirurgias bucais no cotidiano clínico.  

Em experimento-piloto para verificarmos a atuação de glicocorticóides endógenos, os 

animais receberam, 2h antes do procedimento cirúrgico, administração intragástrica de 

metilcelulose (veículo) ou mifepristone (RU486) (XAVIER-ELSAS et al., 2004). Ambos os 

grupos foram anestesiados e feridos para que a variável “glicocorticóide” seja avaliada quanto 

a sua presença e ausência numa situação de ferida oral. 

Para o desenho experimental que demonstram a diferença na resposta da lesão realizada 

na cavidade bucal (Protocolo anteriormente citado) e na lesão realizada na pele (XAVIER-

ELSAS et al., 2004) utilizaram-se animais fêmeas BP-2 divididos em 3 grupos (Grupo 

Controle, Grupo Ferida Bucal e Grupo Ferida na Pele). 

Grupos experimentais Tratamento 

Padrão de resposta B6 Controle Ferida - 

Padrão de resposta B6 + 

CHX 0,2% 
Controle+CHX0,2% Ferida+CHX0,2% - 

Padrão de resposta B6 + 

CHX 0,04% 
- Ferida+CHX0,2% Ferida+CHX0,04% 

Padrão de resposta B6 + 

RU486 
- Ferida+Veículo Ferida+RU486 

Padrão de resposta/pele BP-2 Controle Ferida Boca Ferida Pele 

  

3.2.3 - Procedimentos ex vivo: 

Num período de 24 horas, após o procedimento cirúrgico, os animais foram submetidos 

à eutanásia em câmara de CO2, seguindo a mesma ordem de grupos que foram tratados 

anteriormente (XAVIER-ELSAS et al., 2004). Imediatamente após eutanásia, os animais foram 

colocados na mesa de cirurgia em condições assépticas numa cabine de segurança 
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microbiológica de fluxo laminar onde, uma pinça e tesoura estéril, foram utilizados para acessar 

o abdômen. Com as musculaturas dos fêmures exposta bilateralmente, uma tesoura e uma pinça 

estéreis foram utilizadas para dissecar os ossos, que foram cortados nas sínfises, mantendo a 

medula óssea em seu interior, e suplementados com meio RPMI 1% de FCS numa placa de 

Petri previamente preparada. As cavidades ósseas foram lavadas com agulha de 21G em seringa 

de 10mL com meio de cultura RPMI 1%, avolumando-se a suspensão obtida a um total de 5mL, 

colocados num tubo Falcon de 15mL para produção de pool de células medulares de cada 

animal. A mistura foi então homogeneizada com uma seringa de 5mL e agulha de 18G. Para 

contagem do número de células nucleadas, uma amostra de 10μL do tubo foi retirada e 

misturada com 90μL de corante de Turk (provocando hemólise) (preparado misturando-se 2mL 

de ácido acético glacial, 1mL de cristal violeta a 1% em metanol, e avolumando-se a 100mL 

com água deionizada; “Turk’s”), atingindo-se uma diluição 1:10. A contagem de células foi 

realizada na Câmara de Neubauer ao microscópio ótico no aumento de 400x (GASPAR-ELSAS 

et al., 1997). Com base nesta contagem, volumes da suspensão suficientes para assegurar 106 

células/mL de volume final foram colocadas em uma placa com 48 poços para cultura de células 

(5x105 células por poço no final). Meio de cultura RMPI 10% (10% de soro fetal bovino [FCS], 

2μL de L-glutamina e penicilina-streptomicina) foi adicionado a cada poço para completar o 

volume de 500μL por poço (Figura 2). 
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Figura 2: Protocolo de eutanásia, coleta dos fêmures, pool de células, contagem da celularidade e cultura de 

células. 
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3.2.4 - Procedimento in vitro: 

Neste trabalho, foi dada grande atenção a possíveis efeitos sobre eosinófilos e 

eosinopoiese, com base em observações anteriores do grupo em modelo de trauma cirúrgico 

(XAVIER-ELSAS et al., 2004). Para identificação dos eosinófilos produzidos, foi feita a 

contagem total e diferencial de células recuperadas ao final da cultura, após coloração específica 

para peroxidase do eosinófilo (ver abaixo). Foram também conduzidos estudos de neutropoiese, 

acrescentando-se às células 10μL de GM-CSF (concentração final 10ng/mL), e incubando-se 

as culturas por 6 dias.  

Em experimentos anteriores do nosso grupo, foram também utilizadas outras citocinas: 

a) o fator de crescimento seletivo para fagócitos mononucleares, M-CSF (concentração final 

10ng/mL) (HU, QIU & DONG, 2015); b) o fator de crescimento seletivo para neutrófilos, G-

CSF (concentração final 10ng/mL), tanto humano (FILGRASTIM®) (concentração final 

10ng/mL) como murino (rmG-CSF) (concentração final 10ng/mL), pois ambos têm atividade 

em medula óssea de camundongo; c) o fator de crescimento multi-linhagem, IL-3 (concentração 

final 1ng/mL). Os períodos de cultivo adequados a cada estímulo foram determinados em 

experimentos-piloto, sendo, para os dados contidos na dissertação, de 6 dias para GM-CSF, 

rhG-CSF e IL-3, e de 3 dias para M-CSF e FILGRASTIM®. Para minimizar os efeitos de 

evaporação do meio de cultura, particularmente importantes nas bordas da placa, esta foi 

colocada na estufa dentro de uma caixa tampada, sobre uma almofada de folhas de papel-toalha 

umedecidas com água deionizada, e mantida a 36,6º C, com 5% CO2 pelo período determinado 

para cada tipo de cultura. 

No momento de interrupção e coleta da cultura, o volume de cada poço foi medido e 

registrado para permitir correções no cálculo do número de células recuperadas frente a uma 

evaporação variável de um poço a outro. Antes da coleta, o estado da cultura e a ausência de 

contaminação são avaliados ao microscópio invertido, descartando-se todos os poços com 

evidência de contaminação. Foi feita a resuspensão das células e retirada de amostras para 

contagem após diluição em Turk’s, na Câmara de Neubauer. A diluição feita com a amostra 

varia em função do número de células presentes na cultura, o que por sua vez depende da 

intensidade da estimulação, que é uma característica de cada citocina usada. 

Consequentemente: a) em cultura com GM-CSF ou IL-3, faz-se diluição 1:4, misturando 25μL 

de células com 75μL de Turk’s; b) em cultura com M-CSF e rhG-CSF (FILGRASTIM®) e 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26296889
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qiu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26296889
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dong%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26296889
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rmG-CSF são diluídos 1:2, misturando-se 50μL de células com 50μL de Turk’s. Todas as 

contagens são realizadas ao microscópio ótico com aumento de 400x. 

Da mesma forma, foram necessários ajustes da concentração de células para a obtenção 

de bons preparados de citocentrifugação. Nesta etapa, foram fixadas as células aderidas a 

lâminas de vidro previamente desengorduradas com álcool 70º, com a ajuda de uma 

citocentrífuga Cytospin4 (Thermo Scientific, USA) durante 5 min a 500rpm/min, partindo de 

uma aceleração média. Para os ajustes: a) foi misturado um volume de 100μL de cultura de 

GM-CSF e IL-3 com 200μL de PBS 1x, aplicando-se a mistura homogenizada ao citocone; b) 

foram utilizados 300μL de cultura sem diluição adicional, no caso de células estimuladas com 

M-CSF, Filgrastim® e G-CSF. Após citocentrifugação, as lâminas foram colocadas em vapor 

de formol 10% em PBS por 15 min. Em seguida, as lâminas foram submetidas à reação 

citoquímica, marcando a peroxidase resistente a cianeto (EPO) presente nos eosinófilos. Essa 

coloração foi realizada com diaminobenzidina (DAB), em cabine com proteção química, 

deixando reagir o citocentrifugado por 15 minutos protegidos da luz, segundo o protocolo de 

Ten e colaboradores (1989) com coloração para peroxidase do eosinófilo (EPO) e contra-

coloração com Hematoxilina de Harris, como se segue: 

Foi utilizado um kit de sistema de coloração com DAB (Liquid DAB + Substrate 

Chromogen System – Fabricante Dako Cytomation, Cat. K3468 EUA) ou 1g de 3,3’‐

diaminobenzidina (DAB) (Sigma-Aldrich Corporation, Cat. D-5637 EUA) em 1mL de PBS a 

pH 7,4. 30μL Cianeto de Potássio (KCN) (VETEC Química Fina Ltda, Cat.138, Brasil) em 

tampão fosfato (A peroxidase do eosinófilo de camundongo é a única resistente à adição de 

cianeto ao sistema) e 30μL de Peróxido de Hidrogênio (H2O2) (30v) (VETEC Química Fina 

Ltda, Cat. 138, Brasil) foram adicionados a cada 1mL da solução de DAB. O preparo da solução 

de DAB foi realizado no momento da coloração em razão da volatilidade dos reagentes 

(especialmente a H2O2 e o KCN). Ao final da reação completa sobre as lâminas, estas foram 

lavadas com H2O deionizada. Após secagem das lâminas, estas foram contra-coradas por 

submersão com Hematoxilina de Harris, filtrada para retirada de impurezas, por 15 minutos 

protegidas da luz. Dessa maneira foi possível realizar a diferenciação de eosinófilos (aparecem 

com grânulos alaranjados no citoplasma), neutrófilos (núcleos em formatos de rosca) e 

monócitos (núcleos arredondados e vasto citoplasma) de outros tipos celulares. 
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 A porcentagem dos tipos celulares foi determinada através da contagem do número de 

células coradas em 3 campos independentes, somando um total aproximado de 300 células por 

lâmina utilizando o microscópio Olympus modelo BX‐50 (Olympus America Inc., USA) sob 

óleo de imersão (1000x) em campos variados da lâmina. 

 

Figura 3: Imagem da lâmina obtida após coloração com DAB e contra-coloração com Hematoxilina de Harris. A) 

Representação da escolha escolha de 3 campos aleatórios para a contagem diferencial de células (100 células por 

campo aproximadamente) em maior aumento (400x), somando 300 células por lâmina. Mostrando homogeneidade 

no tamanho, a não sobre-posição e a distribuição distinta dos campos. B) Campos para contagem diferencial de 

células em aumento de 1000x. 

Os Eosinófilos apareceram com citoplasma repleto de grânulos na cor alaranjada 

(EPO+) e núcleo, na cor roxa por causa da Hematoxilina, em forma de rosca (Polimorfo), o que 

facilita sua identificação. Os Neutrófilos apresentaram núcleo polimórfico, na cor roxa, e 

citoplasma livre de grânulos laranjas, diferentemente dos Eosinófilos. Os Fagócitos 

mononucleares apresentaram citoplasma extenso, sem grânulos, e núcleo na cor roxa e formato 

arredondado. 

 

Figura 4: Tipos celulares relevantes na contagem diferencial. A) Eosinófilos. B) Neutrófilos. C) Fagócitos 

mononucleares. 
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Com os dados das porcentagens obtidos dos dois grupos, apresentando distribuições 

compatíveis com a normal, a análise estatística utilizou o método estatístico de teste-t de 

STUNDENT (two-tailed, with separate variances) para experimentos com 2 grupo, utilizando 

o programa SigmaPlot 11.0 (Systat Software, Inc.). Nos experimentos realizados in vivo, foram 

utilizados de 3 a 10 animais por grupo. 
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4 - RESULTADOS 

 4.1 - Caracterização dos padrões de resposta da ferida cirúrgica bucal em 

camundongos C57BL/6 

Estudos anteriores realizados pelo nosso grupo mostraram que feridas cirúrgicas 

cutâneas alteram as populações de células granulocíticas na medula óssea de camundongos, 

especialmente eosinófilos (XAVIER-ELSAS et al., 2004). Não foram encontrados, no nosso 

levantamento bibliográfico prévio, trabalhos que estudassem o efeito de feridas cirúrgicas na 

mucosa oral sobre a medula óssea em modelo murino. Por essa razão, procuramos preencher 

essa lacuna. Inicialmente analisamos a presença de eosinófilos, neutrófilos e fagócitos 

mononucleares na medula óssea 24h após a lesão aguda na cavidade bucal de camundongos 

C57BL/6. 

Como mostrado na figura 5, 24h após a lesão oral, a medula óssea não exibiu alterações 

significativas no número total de células ou no número de eosinófilos na medula óssea. Este 

resultado é diferente dos mostrados pelo nosso grupo, em 2004 quando analisaram os números 

de eosinófilos na medula de camundongos submetidos à lesão cutânea. Em contrapartida, uma 

quantidade significativamente maior de neutrófilos é apresentada no grupo ferida. Desta forma, 

embora a linhagem granulocítica seja diferente (neutrófilos e não eosinófilos), a observação é 

semelhante, pois uma agressão à distância, seja na pele, seja na cavidade bucal, teve um efeito 

significativo sobre populações granulocíticas na medula óssea murina, atestando a comunicação 

entre os sítios agredidos e a medula óssea, no contexto da ferida cirúrgica. Em contraste, os 

números de fagócitos mononucleares não se mostram diferentes entre os grupos sob o estímulo 

de uma lesão na cavidade bucal. 

Na continuação do trabalho, levamos em conta a possibilidade de que a ferida cirúrgica 

na mucosa oral tivesse ainda efeitos mais sutis, ou seja, efeitos que poderiam ser relevantes 

apenas em certas condições, como aquelas nas quais a célula enfrenta um forte estímulo 

proliferativo e/ou ativador. Tipicamente, tal estimulação intensa é provocada em células da 

medula óssea, de forma linhagem-seletiva, pela exposição aos fatores de crescimento 

hematopoiéticos. Destes, os melhor caracterizados são os fatores estimulantes de colônias 

(colony-stimulating factors, ou, abreviadamente, CSF), categoria de hemopoietinas que inclui 

a Interleucina-3 (IL-3), o fator estimulante de colônias de granulócitos e macrófagos 

(granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, ou GM-CSF), o fator estimulante de 
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colônias de granulócitos (granulocyte colony-stimulating factor, ou G-CSF) e o fator 

estimulante de colônias de macrófagos (macrophage colony-stimulating factors, ou M-CSF). 

Com diferentes alcances, dados pela diferença nas populações de células da medula 

óssea estimuladas por cada um deles, o que reflete, por sua vez, diferentes padrões de expressão 

de receptores para essas várias citocinas, esses CSF estimulam de forma importante a 

proliferação, a diferenciação terminal e a ativação funcional de células hematopoiéticas, de 

forma semelhante. Nossa hipótese é que novos efeitos do trauma oral sobre a medula óssea 

poderiam talvez ser revelados de forma clara pela demanda aumentada resultante da exposição 

a citocinas hematopoiéticas. Por esta razão, iniciamos a série de experimentos que se segue, na 

qual a resposta a citocinas hematopoiéticas foi comparada entre os grupos controle e ferida, em 

camundongos C57BL/6.  

O efeito mais proeminente revelado nessas novas condições experimentais foi visto após 

cultivo na presença de Interleucina-3 (IL-3). Como mostrado na figura 6, houve uma redução 

significativa nos números totais de células, nos números de neutrófilos e fagócitos 

mononucleares. No caso dos eosinófilos, a redução foi tão extrema que eosinófilos não foram 

encontrados nas lâminas do grupo ferida. Ainda não está claro o mecanismo dessa redução nos 

números de células totais e de células específicas, mas nossa interpretação é que as células 

estimuladas pela citocina morreram em cultura no grupo ferida, enquanto proliferaram 

normalmente no grupo controle. 

Em seguida, avaliamos a resposta das células de medula óssea nessas novas condições 

ao GM-CSF. Como a IL-3, o GM-CSF é um fator de crescimento multilinhagem, estimulando 

a formação de colônias de neutrófilos, de macrófagos e também de eosinófilos. Em cultura 

líquida (utilizada por nós, seu efeito estimulatório é principalmente sobre neutrófilos e fagócitos 

mononucleares, e, em menor escala, sobre eosinófilos). Como mostrado na figura 7, não houve 

redução nos números de células totais, de eosinófilos ou de fagócitos mononucleares, mas o 

número de neutrófilos foi significativamente reduzido, como evidenciado acima para a resposta 

à IL-3. 

Avaliamos em seguida os efeitos do G-CSF, tanto murino como humano. Como 

mostrado na figura 6, foi observado com rmG-CSF um resultado semelhante ao obtido com IL-

3, com redução nos números totais de células, nos números de neutrófilos e fagócitos 

mononucleares, mas não foi encontrada diferença nos números de eosinófilos entre os grupos. 
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Inesperadamente, como mostrado na figura 9, quando foi utilizado como estímulo o G-

CSF recombinante humano (FILGRASTIM®) por 3 dias de cultura, a resposta foi diferente. 

Houve diminuição significativa do número total de células, mas não dos números de 

eosinófilos, neutrófilos ou de fagócitos mononucleares. A redução do número total de células 

não está, portanto, explicada pela redução significativa em uma ou mais dessas populações.  

Para avaliar se as populações de fagócitos mononucleares estavam sendo estimulados 

pelo trauma na cavidade bucal, foi utilizada cultura líquida de células sob o estímulo de M-CSF 

por 3 dias. Curiosamente, os fagócitos mononucleares, número total de células e eosinófilos 

não demonstraram diferença significativa entre os grupos, porém, o número de neutrófilos se 

mostrou estatisticamente diferente com uma diminuição dessas células presente nas culturas do 

grupo ferida (figura 10). 

 
Figura 5: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal sobre as populações celulares da medula óssea 

de animais da cepa C57BL/6, sem cultivo. Os animais dos grupos controle (n=10) e ferida (n=10) foram tratados 

como descrito na metodologia. Após 24h do tratamento, foi realizada eutanásia e coleta da medula óssea para 

contagem de células totais e diferencial após coloração para EPO. A) Número de células totais da medula óssea. 

B) Número de eosinófilos cultivados. C) Número de neutrófilos. D) Número de fagócitos mononucleares. (*) 

Diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre os grupos indicados 

(p<0,01), (***) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 6: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal sobre as populações celulares da medula óssea 

de animais da cepa C57BL/6, cultivadas com Interleucina-3. Os animais dos grupos controle (n=5) e ferida (n=5) 

foram tratados como descrito na metodologia. Após 6 dias de cultura, foi realizada contagem de células totais e 

diferencial após coloração para EPO. A) Número de células totais da medula óssea. B) Número de eosinófilos 

cultivados. C) Número de neutrófilos. D) Número de fagócitos mononucleares. (*) Diferença significativa entre 

os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença 

significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 7: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal sobre as populações celulares da medula óssea 

de animais da cepa C57BL/6, cultivadas com GM-CSF. Os animais dos grupos controle (n=10) e ferida (n=10) 

foram tratados como descrito na metodologia. Após 6 dias de cultura, foi realizada contagem de células totais e 

diferencial após coloração para EPO. A) Número de células totais da medula óssea. B) Número de eosinófilos 

cultivados. C) Número de neutrófilos. D) Número de fagócitos mononucleares. (*) Diferença significativa entre 

os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença 

significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 8: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal sobre as populações celulares da medula óssea 

de animais da cepa C57BL/6, cultivadas com rmG-CSF. Os animais dos grupos controle (n=10) e ferida (n=10) 

foram tratados como descrito na metodologia. Após 6 dias de cultura, foi realizada contagem de células totais e 

diferencial após coloração para EPO. A) Número de células totais da medula óssea. B) Número de eosinófilos 

cultivados. C) Número de neutrófilos. D) Número de fagócitos mononucleares. (*) Diferença significativa entre 

os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença 

significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 9: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal sobre as populações celulares da medula óssea 

de animais da cepa C57BL/6, cultivadas com FILGRASTIM® (rhG-CSF). Os animais dos grupos controle (n=10) 

e ferida (n=10) foram tratados como descrito na metodologia. Após 3 dias de cultura, foi realizada contagem de 

células totais e diferencial após coloração para EPO. A) Número de células totais da medula óssea. B) Número de 

eosinófilos cultivados. C) Número de neutrófilos. D) Número de fagócitos mononucleares. (*) Diferença 

significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,01), 

(***) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 10: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal sobre as populações celulares da medula óssea 

de animais da cepa C57BL/6, cultivadas com M-CSF. Os animais dos grupos controle (n=10) e ferida (n=10) 

foram tratados como descrito na metodologia. Após 3 dias de cultura, foi realizada contagem de células totais e 

diferencial após coloração para EPO. A) Número de células totais da medula óssea. B) Número de eosinófilos 

cultivados. C) Número de neutrófilos. D) Número de fagócitos mononucleares. (*) Diferença significativa entre 

os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença 

significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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4.2 - Avaliação do possível papel de microrganismos da cavidade bucal na resposta 

da ferida cirúrgica bucal em C57BL/6 

Como a presença de bactérias na cavidade bucal poderia estar atuando à distância na 

medula óssea, foi realizado experimento que visava a antissepsia tópica oral com Clorhexidina 

(CHX) a 0,2% (BERCHIER et al., 2010). Ambos os grupos sofreram antissepsia tópica para 

que a variável fosse a presença das bactérias associadas à ferida. Para verificar a atuação das 

bactérias sobre a medula óssea, foram utilizadas as citocinas IL-3 e GM-CSF, além de se 

observar o efeito 24h após o trauma. 

Nas culturas expostas à IL-3, os números de células totais, neutrófilos e fagócitos 

mononucleares não se mostraram diferentes entre os grupos controle com CHX a 0,2% e ferida 

com CHX a 0,04% (figuras 11-13). Porém, os resultados encontrados são claramente diferentes 

do fenômeno da ferida inicialmente encontrado, quando não era realizada a antissepsia da 

cavidade bucal dos animais, permitindo o contato de bactérias com a ferida, promovendo um 

efeito negativo muito significativo sobre a resposta à IL-3 (figura 6). Os dados de eosinófilos 

não são mostrados pois não demonstram diferença ou refletem o efeito somente da ferida na 

cavidade bucal. Nossa interpretação é que a presença de bactérias, quando associadas à ferida, 

podem ter efeitos negativos sobre as respostas da medula óssea cultivada nessa linhagem de 

camundongos. 

  Os resultados de GM-CSF demonstram no número de neutrófilos desaparecimento do 

efeito negativo sobre medula óssea quando os animais são feridos (figura 14). Novamente um 

resultado diferente do obtido anteriormente, onde a ferida exerce um efeito supressivo sobre a 

medula óssea. Os números de células totais, de fagócitos mononucleares e de eosinófilos não 

são mostrados pois não demonstram diferença ou refletem o efeito somente da ferida na 

cavidade bucal. 

Estas observações nos levaram a reexaminar os efeitos da lesão oral aguda sobre a 

medula óssea, independentemente de cultivo das células. Neste caso, após a antissepsia não 

foram encontradas diferenças nos números de células totais, eosinófilos, neutrófilos ou 

fagócitos mononucleares no período de 24h após a lesão. Ou seja, o resultado difere claramente 

do que foi encontrado em experimentos anteriores, onde os números de neutrófilos se 

mostraram significativamente maiores no grupo ferida. Esse aumento é compatível com 

bacteremia. Nossa interpretação é que também o efeito observado na medula óssea não-

cultivada é dependente da presença de microrganismos na cavidade bucal (figura 15). 
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Em experimento subsequente, examinamos o efeito de reduzir a dose do agente 

antisséptico sobre os efeitos da lesão oral na medula óssea. A concentração de clorhexidina a 

0,04% foi utilizada em comparação com a concentração recomendada de clorhexidina a 0,2%. 

Assim, os grupos foram separados e nomeados de 0,2% e 0,04%, e todos os animais sofreram 

anestesia e ferida na cavidade bucal, para que a única variável fosse a concentração de 

clorhexidina diferente. 

Foi observado que as culturas líquidas sob indução de IL-3, mostraram algumas 

diferenças significativas entre os grupos. Nos números de eosinófilos e de fagócitos 

mononucleares não houve diferença significativa entre os grupos. Entretanto, no número de 

células totais, no grupo de clorhexidina a 0,04% foi encontrado uma menor quantidade de 

células, e o mesmo ocorreu no número de neutrófilos. Esse resultado, demonstra que uma 

antissepsia insuficiente, que permite a presença de bactérias, mesmo que em menor 

quantidades, pode ser suficiente para que a medula óssea responda de maneira semelhante ao 

grupo ferida sem antissepsia (figura 16). 

Quando a cultura líquida de células sob estímulo de G-CSF foi observada, verificou-se 

um menor número de células totais e de fagócitos mononucleares do grupo 0,04% em relação 

ao grupo 0,2%. Mas não houve diferença no número de neutrófilos entre os grupos. Os 

eosinófilos não foram encontrados nas culturas e por essa razão não foi possível estabelecer o 

número dessas células, diferentemente dos resultados anteriormente obtidos, seja do 

experimento sem clorhexidina ou do experimento com clorhexidina (figura 17). 

Nas culturas líquidas induzidas por GM-CSF, não foram observadas diferenças 

significativas no número de células totais, eosinófilos, neutrófilos ou fagócitos mononucleares 

entre os grupos. Enquanto que na presença de bactérias havia uma depressão sobre a população 

de neutrófilos no grupo ferida, nesse experimento onde uma menor concentração de 

clorhexidina foi utilizada, esse efeito não se repete. Se assemelhando ao experimento com o 

uso de clorhexidina a 0,2% (figura 18). 

Após 24 horas do trauma, foi observada a medula óssea que não demonstrou diferença 

entre os grupos nos números de células totais, eosinófilos e neutrófilos. Mas foi encontrado um 

maior número de fagócitos mononucleares no grupo 0,04% em relação ao grupo 0,2%. Isto é 

diferente do resultado encontrado na ausência de clorhexidina onde foi observado um maior 

número de neutrófilos, e também diferente do que foi encontrado com o experimento utilizando 

a concentração ideal de clorhexidina (figura 19). 
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Figura 11: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal onde foi realizada antissepsia prévia com 

Clorhexidina (CHX) 0,2% sobre as células totais da medula óssea de animais da cepa C57BL/6, cultivadas com 

Interleucina-3. Os animais dos grupos foram tratados como descrito na metodologia. O número de animais dos 

grupos se encontra entre parêntese. Após 6 dias de cultura, foi realizada contagem de células totais e diferencial 

após coloração para EPO. (*) Diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença 

significativa entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 12: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal onde foi realizada antissepsia prévia com 

Clorhexidina (CHX) 0,2% sobre neutrófilos da medula óssea de animais da cepa C57BL/6, cultivadas com 

Interleucina-3. Os animais dos grupos foram tratados como descrito na metodologia. O número de animais dos 

grupos se encontra entre parêntese. Após 6 dias de cultura, foi realizada contagem de células totais e diferencial 

após coloração para EPO. (*) Diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença 

significativa entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 13: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal onde foi realizada antissepsia prévia com 

Clorhexidina (CHX) 0,2% sobre fagócitos mononucleares da medula óssea de animais da cepa C57BL/6, 

cultivadas com Interleucina-3. Os animais dos grupos foram tratados como descrito na metodologia. O número de 

animais dos grupos se encontra entre parêntese. Após 6 dias de cultura, foi realizada contagem de células totais e 

diferencial após coloração para EPO. (*) Diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença 

significativa entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 

 

 

 

 

 



59 
 

 
 

 
Figura 14: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal onde foi realizada antissepsia prévia com 

Clorhexidina (CHX) 0,2% sobre neutrófilos da medula óssea de animais da cepa C57BL/6, cultivadas com GM-

CSF. Os animais dos grupos foram tratados como descrito na metodologia. O número de animais dos grupos se 

encontra entre parêntese. Após 6 dias de cultura, foi realizada contagem de células totais e diferencial após 

coloração para EPO. (*) Diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença significativa 

entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 15: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal onde foi realizada antissepsia prévia com 

Clorhexidina (CHX) 0,2% sobre neutrófilos da medula óssea de animais da cepa C57BL/6. Os animais foram 

tratados como descrito na metodologia. O número de animais por grupos se encontra entre parêntese. Após 24h do 

tratamento, foi realizada eutanásia e coleta da medula óssea para contagem diferencial de células após coloração 

para EPO. (*) Diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre os 

grupos indicados (p<0,01), (***) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 16: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal onde foi realizada antissepsia prévia com 

Clorhexidina 0,2% e Clorhexidina 0,04% sobre as populações celulares da medula óssea de animais da cepa 

C57BL/6, cultivadas com Interleucina-3. Os animais dos grupos CHX 0,2% (n=3) e CHX 0,04% (n=4) foram 

tratados como descrito na metodologia. Após 6 dias de cultura, foi realizada contagem de células totais e diferencial 

após coloração para EPO. A) Número de células totais da medula óssea. B) Número de eosinófilos cultivados. C) 

Número de neutrófilos. D) Número de fagócitos mononucleares. (*) Diferença significativa entre os grupos 

indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença significativa 

entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 17: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal onde foi realizada antissepsia prévia com 

Clorhexidina 0,2% e Clorhexidina 0,04% sobre as populações celulares da medula óssea de animais da cepa 

C57BL/6, cultivadas com G-CSF. Os animais dos grupos CHX 0,2% (n=3) e CHX 0,04% (n=4) foram tratados 

como descrito na metodologia. Após 6 dias de cultura, foi realizada contagem de células totais e diferencial após 

coloração para EPO. A) Número de células totais da medula óssea. B) Número de neutrófilos. C) Número de 

fagócitos mononucleares. Não foram encontrados eosinófilos na cultura de células em ambos os grupos. (*) 

Diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre os grupos indicados 

(p<0,01), (***) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 18: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal onde foi realizada antissepsia prévia com 

Clorhexidina 0,2% e Clorhexidina 0,04% sobre as populações celulares da medula óssea de animais da cepa 

C57BL/6, cultivadas com GM-CSF. Os animais dos grupos CHX 0,2% (n=3) e CHX 0,04% (n=4) foram tratados 

como descrito na metodologia. Após 6 dias de cultura, foi realizada contagem de células totais e diferencial após 

coloração para EPO. A) Número de células totais da medula óssea. B) Número de eosinófilos cultivados. C) 

Número de neutrófilos. D) Número de fagócitos mononucleares. (*) Diferença significativa entre os grupos 

indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença significativa 

entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 19: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal onde foi realizada antissepsia prévia com 

Clorhexidina 0,2% e Clorhexidina 0,04% sobre as populações celulares da medula óssea de animais da cepa 

C57BL/6. Os animais dos grupos CHX 0,2% (n=3) e CHX 0,04% (n=4) foram tratados como descrito na 

metodologia. Após 24h do tratamento, foi realizada eutanásia e coleta da medula óssea para contagem de células 

totais e diferencial após coloração para EPO. A) Número de células totais da medula óssea. B) Número de 

eosinófilos cultivados. C) Número de neutrófilos. D) Número de fagócitos mononucleares. (*) Diferença 

significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,01), 

(***) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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 4.3 - Avaliação da possível contribuição de glicocorticóides endógenos na resposta 

da ferida cirúrgica bucal em C57BL/6 

A ação de glicocorticóides endógenos poderia estar contribuindo para a resposta da 

medula óssea frente ao trauma cirúrgico. Por essa razão, foi realizado um experimento para 

bloquear a produção desses glicocorticóides, utilizando o antagonista do receptor de 

glicocorticóide RU486 (mifepristone) no grupo teste e seu veículo (metilcelulose) no grupo 

controle. Experimentos semelhantes já foram realizados pelo nosso grupo, no modelo de trauma 

cirúrgico na pele, e em animais da cepa BALB/c (XAVIER-ELSAS et al., 2004). 

A cultura líquida de células sob a indução de IL-3, não demonstrou nenhuma diferença 

estatística entre os grupos que receberam veículo e RU486, nem para o número total de células 

(figura 20), nem para o número de eosinófilos (não mostrado), neutrófilos (figura 21) ou de 

fagócitos mononucleares (figura 22). Esses resultados mostram que o bloqueio dos receptores 

de glicocorticóides endógenos é incapaz de impedir o efeito da lesão oral sobre a medula óssea 

na presença de bactérias. 

Examinamos também o efeito do bloqueio pelo RU486 sobre a resposta em cultura de 

medula óssea ao GM-CSF. Nesse experimento, não foram encontradas alterações significativas 

entre os grupos, nem no número total de células, eosinófilos, neutrófilos ou fagócitos 

mononucleares (figura 23). Os números de células totais, de fagócitos mononucleares e de 

eosinófilos não são mostrados pois não demonstram diferença significativa entre os grupos ou 

refletem o efeito somente da ferida na cavidade bucal. 

Avaliamos, igualmente, o efeito do bloqueio pelo RU486 sobre os números de células 

totais, eosinófilos, neutrófilos e fagócitos mononucleares na medula óssea não-cultivada (24h). 

Não houve diferença significativa entre os grupos para nenhum desses parâmetros (figura 24). 

Dados de células totais, eosinófilos e fagócitos mononucleares não são mostrados pois não 

demonstram diferença significativa entre os grupos ou refletem o efeito somente da ferida na 

cavidade bucal. Entretanto deve-se considerar que ambos os grupos foram traumatizados, 

demonstrando a ausência de diferença entre o veículo e o RU486. 
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Figura 20: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal sobre células totais da medula óssea de animais 

da cepa C57BL/6, cultivadas com Interleucina-3. Os animais foram tratados como descrito na metodologia. O 

número de animais por grupo se encontra entre parêntese. Após 6 dias de cultura, foi realizada contagem de células 

totais e diferencial após coloração para EPO. (*) Diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) 

diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença significativa entre os grupos indicados 

(p<0,001). 
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Figura 21: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal sobre neutrófilos da medula óssea de animais da 

cepa C57BL/6, cultivadas com Interleucina-3. Os animais foram tratados como descrito na metodologia. O número 

de animais por grupo se encontra entre parêntese. Após 6 dias de cultura, foi realizada contagem de células totais 

e diferencial após coloração para EPO. (*) Diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) 

diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença significativa entre os grupos indicados 

(p<0,001). 
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Figura 22: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal sobre fagócitos mononucleares da medula óssea 

de animais da cepa C57BL/6, cultivadas com Interleucina-3. Os animais foram tratados como descrito na 

metodologia. O número de animais por grupo se encontra entre parêntese. Após 6 dias de cultura, foi realizada 

contagem de células totais e diferencial após coloração para EPO. (*) Diferença significativa entre os grupos 

indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença significativa 

entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 23: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal sobre neutrófilos da medula óssea de animais da 

cepa C57BL/6, cultivadas com GM-CSF. Os animais foram tratados como descrito na metodologia. O número de 

animais por grupo se encontra entre parêntese. Após 6 dias de cultura, foi realizada contagem de células totais e 

diferencial após coloração para EPO. (*) Diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença 

significativa entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 24: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal sobre neutrófilos da medula óssea de animais da 

cepa C57BL/6. Os animais foram tratados como descrito na metodologia. O número de animais por grupos se 

encontra entre parêntese. Após 24h do tratamento, foi realizada eutanásia e coleta da medula óssea para contagem 

diferencial de células após coloração para EPO. (*) Diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,05), 

(**) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença significativa entre os grupos 

indicados (p<0,001). 
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4.4 - Caracterização da resposta da ferida cirúrgica na cavidade bucal em 

camundongos BP-2 

Como cepas isogênicas de camundongo, mesmo que sejam do tipo selvagem, podem 

diferir no seu padrão de resposta à estímulos inflamatórios e imunológicos, avaliamos em 

experimentos-pilotos se os efeitos encontrados na cepa C57BL/6 ocorriam da mesma forma em 

outras cepas. Nesses experimentos utilizamos camundongos BP-2 que diferem dos C57BL/6 na 

sua propensão ao desenvolvimento de respostas alérgicas (XAVIER-ELSAS et al., 2013). 

Curiosamente, quando foi realizada a cultura líquida de células da medula óssea sob a 

indução de IL-3 não foi observada nenhuma diferença entre os grupos no número de células 

totais, neutrófilos e fagócitos mononucleares. Eosinófilos não foram encontrados nas culturas, 

impossibilitando determinar se houve um efeito sobre esta linhagem de granulócitos (figura 

25). Esse resultado mostra um efeito da ferida sobre a medula óssea diferente do encontrado 

em camundongos C57BL/6. 

Ao observar cultura de células da medula óssea BP-2 sob o estímulo de GM-CSF, 

verificou-se que o número de células totais, eosinófilos, neutrófilos e fagócitos mononucleares 

não demonstram diferenças significativas entre os grupos. Novamente, isto foi diferente do 

apresentado nos experimentos realizado com animais C57BL/6 sob as mesmas condições, onde 

o número de neutrófilos foi reduzido no grupo ferida (figura 26). 

A cultura líquida sob o estímulo de G-CSF, foi observada um maior número de células 

totais e de fagócitos mononucleares, demonstrando um estímulo na produção e diferenciação 

desses tipos celulares no grupo ferida. Entretanto, não foram observadas diferenças no número 

de neutrófilos. Os eosinófilos, aparentemente, não foram encontrados nas culturas, dessa forma 

não foi possível estabelecer o número dessas células (figura 27). 

Também foi verificada as proporções de células específicas e o número total de células 

da medula óssea 24h após o trauma na cavidade bucal. O número de células totais não se 

mostrou significativamente diferente entre os grupos, semelhante aos achados anteriores na 

cepa C57BL/6. Os números de eosinófilos, neutrófilos e fagócitos mononucleares também não 

são diferentes entre os grupos. Este resulta é claramente diferente do obtido nos experimentos 

com animais C57BL/6 (figura 28). 
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Figura 25: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal sobre as populações celulares da medula óssea 

de animais da cepa BP-2, cultivadas com Interleucina-3. Os animais dos grupos controle (n=3) e ferida (n=3) foram 

tratados como descrito na metodologia. Após 6 dias de cultura, foi realizada contagem de células totais e diferencial 

após coloração para EPO. A) Número de células totais da medula óssea. B) Número de neutrófilos. C) Número de 

fagócitos mononucleares. Não foram encontrados eosinófilos na cultura de células em ambos os grupos. (*) 

Diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre os grupos indicados 

(p<0,01), (***) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 26: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal sobre as populações celulares da medula óssea 

de animais da cepa BP-2, cultivadas com GM-CSF. Os animais dos grupos controle (n=3) e ferida (n=3) foram 

tratados como descrito na metodologia. Após 6 dias de cultura, foi realizada contagem de células totais e diferencial 

após coloração para EPO. A) Número de células totais da medula óssea. B) Número de eosinófilos cultivados. C) 

Número de neutrófilos. D) Número de fagócitos mononucleares. (*) Diferença significativa entre os grupos 

indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença significativa 

entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 27: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal sobre as populações celulares da medula óssea 

de animais da cepa BP-2, cultivadas com G-CSF. Os animais dos grupos controle (n=3) e ferida (n=3) foram 

tratados como descrito na metodologia. Após 6 dias de cultura, foi realizada contagem de células totais e diferencial 

após coloração para EPO. A) Número de células totais da medula óssea. B) Número de neutrófilos. C) Número de 

fagócitos mononucleares. Não foram encontrados eosinófilos na cultura de células em ambos os grupos. (*) 

Diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre os grupos indicados 

(p<0,01), (***) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 28: Efeito da ferida cirúrgica na cavidade bucal sobre as populações celulares da medula óssea 

de animais da cepa BP-2. Os animais dos grupos controle (n=3) e ferida (n=3) foram tratados como descrito na 

metodologia. Após 24h do tratamento, foi realizada eutanásia e coleta da medula óssea para contagem de células 

totais e diferencial após coloração para EPO. A) Número de células totais da medula óssea. B) Número de 

eosinófilos cultivados. C) Número de neutrófilos. D) Número de fagócitos mononucleares. (*) Diferença 

significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,01), 

(***) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 
 

 4.5 - Caracterização da resposta da ferida cirúrgica na pele em camundongos BP-

2 

 No intuito de conhecer a resposta da ferida cirúrgica na pele, foi realizado 

experimentação onde se realizava uma ferida cirúrgica no dorso de animais BP-2, 

concomitantemente ao experimento, já padronizado, de ferida cirúrgica na cavidade bucal 

utilizando essa linhagem. Os dados dos animais do grupo controle (já apresentados na seção 

anterior) foram utilizados para comparação com a resposta feita à ferida cirúrgica (seguindo o 

protocolo utilizado por XAVIER-ELSAS et al., em 2004). 

 Foi observado que a resposta seguia um padrão diferente do obtido em experimentos 

anteriores publicados pelo grupo em outra cepa de camundongos (BALB/c) (XAVIER-ELSAS 

et al., 2004). Os grupos (controle e ferida na pele), sob estímulo de IL-3, não demonstraram 

diferença significativa entre si. Sendo que o número de eosinófilos foi nulo em ambos os 

grupos, não sendo encontradas essas células nas lâminas. Esse resultado demonstra ausência de 

estímulo na diferenciação dessas células em animais BP-2, seja em ferida na pele, ferida na 

cavidade bucal ou sem feridas (figura 29). 

 Em contrapartida, ao observar a cultura de células com indução de GM-CSF, foram 

encontradas diferenças entre os grupos no número de eosinófilos e no número de neutrófilos. 

Nos eosinófilos, a inibição no grupo ferida na pele foi tão extensa que não foram encontradas 

células EPO+. No número de neutrófilos, houve uma inibição dessa células no grupo ferida. O 

número total de células e o número de fagócitos mononucleares não apresentam diferenças entre 

os grupos (figura 30). 

 Ao verificar a cultura de células com estímulo de G-CSF, não foram observadas 

diferenças entre os grupos no número de células totais, no número de neutrófilos e no número 

de fagócitos mononucleares. Novamente, eosinófilos não foram encontrados em ambos os 

grupos, demonstrando um fenômeno semelhante ao encontrado na cultura de IL-3 (figura 31). 

 Diferentemente do que foi observado no grupo ferida da cavidade bucal, o resultado 

obtido 24h após a ferida na pele, apresentou um aumento no número de neutrófilos em 

comparação com o grupo controle. Mas os números de células totais, eosinófilos e fagócitos 

mononucleares se mantiveram semelhantes, não demonstrando diferenças significativas em 

comparação com o grupo controle (figura 32). 
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Figura 29: Efeito da ferida cirúrgica na pele sobre as populações celulares da medula óssea de animais 

da cepa BP-2, cultivadas com Interleucina-3. Os animais dos grupos controle (n=3) (dados já apresentados na 

figura: 25) e ferida na pele (FP) (n=3) foram tratados como descrito na metodologia. Após 6 dias de cultura, foi 

realizada contagem de células totais e diferencial após coloração para EPO. A) Número de células totais da medula 

óssea. B) Número de neutrófilos. C) Número de fagócitos mononucleares. Não foram encontrados eosinófilos na 

cultura de células em ambos os grupos. (*) Diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) 

diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença significativa entre os grupos indicados 

(p<0,001). 
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Figura 30: Efeito da ferida cirúrgica na pele sobre as populações celulares da medula óssea de animais 

da cepa BP-2, cultivadas com GM-CSF. Os animais dos grupos controle (n=3) (dados já apresentados na figura: 

26) e ferida na pele (FP) (n=3) foram tratados como descrito na metodologia. Após 6 dias de cultura, foi realizada 

contagem de células totais e diferencial após coloração para EPO. A) Número de células totais da medula óssea. 

B) Número de eosinófilos cultivados. C) Número de neutrófilos. D) Número de fagócitos mononucleares. (*) 

Diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre os grupos indicados 

(p<0,01), (***) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 31: Efeito da ferida cirúrgica na pele sobre as populações celulares da medula óssea de animais 

da cepa BP-2, cultivadas com G-CSF. Os animais dos grupos controle (n=3) (dados já apresentados na figura: 27) 

e ferida na pele (FP) (n=3) foram tratados como descrito na metodologia. Após 6 dias de cultura, foi realizada 

contagem de células totais e diferencial após coloração para EPO. A) Número de células totais da medula óssea. 

B) Número de neutrófilos. C) Número de fagócitos mononucleares. Não foram encontrados eosinófilos na cultura 

de células em ambos os grupos. (*) Diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença 

significativa entre os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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Figura 32: Efeito da ferida cirúrgica na pele sobre as populações celulares da medula óssea de animais 

da cepa BP-2. Os animais dos grupos controle (n=3) (dados já apresentados na figura: 28) e ferida na pele (FP) 

(n=3) foram tratados como descrito na metodologia. Após 24h do tratamento, foi realizada eutanásia e coleta da 

medula óssea para contagem de células totais e diferencial após coloração para EPO. A) Número de células totais 

da medula óssea. B) Número de eosinófilos cultivados. C) Número de neutrófilos. D) Número de fagócitos 

mononucleares. (*) Diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,05), (**) diferença significativa entre 

os grupos indicados (p<0,01), (***) diferença significativa entre os grupos indicados (p<0,001). 
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5 - DISCUSSÃO 

 No presente trabalho, foram utilizados camundongos isogênicos para avaliar os efeitos 

do trauma cirúrgico na cavidade bucal sobre a medula óssea, em especial os efeitos sobre 

diferentes linhagens hematopoiéticas, tanto in vivo quanto ex vivo. O estudo in vivo, realizado 

inicialmente em camundongos C57BL/6, avaliou efeitos sobre a medula não cultivada, 

evidenciando um aumento significativo no número de neutrófilos associado ao trauma. No 

estudo ex vivo da mesma cepa, utilizamos um painel de citocinas (IL-3, GM-CSF, M-CSF, 

rmG-CSF e rhG-CSF [Filgrastim®]) para estimular as células de medula óssea em cultura, e 

evidenciamos efeitos significativos sobre as respostas de diferentes populações de células 

hematopoiéticas, que foram especialmente marcados em presença de IL-3. Este fator 

hematopoiético, estimulante para múltiplas linhagens, permitiu a detecção de efeitos sobre 

neutrófilos, eosinófilos e fagócitos mononucleares, sendo esses efeitos majoritariamente 

negativos (diminuição, em vez de aumento, das respostas à citocina). Tendo definido efeitos in 

vivo que não requerem estimulação para serem revelados e efeitos in vitro que só se tornam 

detectáveis após estimulação por citocinas, procuramos avaliar se essas duas classes de efeitos 

dependem da presença de bactérias na mucosa lesionada ou de mecanismos imunoendócrinos 

mobilizados pelo trauma. Os microrganismos se mostraram relevantes para os efeitos 

encontrados, tanto in vivo como ex vivo. Entretanto, os mecanismos imunoendócrino sugerem 

não serem suficientes para a abolição do efeito in vivo. Em estudos subsequentes, realizados 

com camundongos BP-2, não evidenciaram o mesmo padrão de resposta encontrado na cepa 

C57BL/6, mostrando que os efeitos, como muitos outros fenômenos imunológicos, dependem 

do background genético estudado. Em experimentos controle com camundongos BP-2, foi 

avaliado o efeito de trauma cutâneo agudo sobre a medula óssea in vivo. Os resultados diferem 

dos previamente relatados pelo nosso grupo para a cepa BALB/c, única que foi estudada neste 

modelo. Isto sugere a necessidade de explorar sistematicamente as respostas de várias cepas de 

camundongos quanto aos efeitos do trauma, tanto cutâneo quanto na mucosa oral, sobre a 

medula óssea.  

A padronização, não somente de cepa, mas também do procedimento cirúrgico e demais 

aspectos da experimentação, foi uma preocupação permanente no curso do trabalho. 

Camundongos isogênicos são uma ferramenta importante em qualquer estudo de imunologia 

em modelo animal, visto que o processo da sua criação reduz ao mínimo a variabilidade 

resultante de diferenças genéticas entre indivíduos, que podem ser muito importantes, já que 

muitos aspectos da resposta imune são geneticamente determinados. Consequentemente, cepas 
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distintas podem apresentar respostas homogêneas, mas que diferem de forma clara nas obtidas 

em outras cepas de background diferente. A escolha da(s) cepa(s) isogênica(s) para o estudo 

depende, portanto, do objetivo do experimentador, da experiência prévia do grupo com o 

problema estudado, das características de cada cepa, inclusive as condições que oferecem para 

a cirurgia (resistência à anestesia, resistência a um trauma moderado, resistência às infecções) 

e o perfil imunológico (TH1, mais eficiente nas respostas celulares antimicrobianas porém mais 

suscetível ao dano imunológico, ou TH2, mais eficiente na produção de anticorpos, mas com 

um perfil de resposta celular menos agressivo, e propício à coexistência entre microrganismos 

e hospedeiros com dano imunológico mínimo). Paralelamente a essas considerações, a escolha 

da cepa para trabalhar depende igualmente da disponibilidade de um fornecimento desses 

animais em condições SPF (specific pathogen-free), em condições adequadas para a 

experimentação. Isto não é simples, pois esses animais são disponíveis apenas através de alguns 

fornecedores, sendo, no nosso caso, provenientes da FIOCRUZ, e obtidos através do 

desenvolvimento do projeto em colaboração com a Dra. Maria Ignez Gaspar-Elsas, 

pesquisadora-titular daquela instituição. Foi utilizada, na maioria dos experimentos, uma cepa 

de perfil TH1, C57BL/6 (NGUYEN et al., 2016). Na segunda parte do trabalho, foi utilizada 

uma cepa bem conhecida em estudos de alergia, BP-2 (XAVIER-ELSAS et al., 2013), cuja 

utilização em estudos de alergia por outros grupos (EUM et al., 1995), se baseia na sua elevada 

produção de IgE, que é indicativa de um perfil TH2. Ambas as cepas são vigorosas, toleram 

bem a anestesia e a manipulação, e fornecem células da medula óssea em quantidade suficiente 

para a realização dos diferentes ensaios, especialmente os de cultura na presença de citocinas.  

No caso da cepa C57BL/6, foi levada também em conta a disponibilidade de muitas cepas 

mutantes com deficiências em mediadores da imunidade (citocinas, mediadores lipídicos) que 

poderiam ser úteis na análise dos mecanismos dos diferentes efeitos encontrados. Os resultados 

desses experimentos-piloto estam mostrados nas figuras 5 a 24. 

Como em muitos outros estudos imunológicos, os experimentos foram realizados 

preferencialmente com fêmeas, tendo em visto a maior facilidade de obtenção e acomodação, 

em comparação com os machos, nos quais o comportamento combativo leva, frequentemente, 

a confrontos nos quais os animais podem sair feridos, e, portanto, nos quais trauma de outra 

origem que não a cirúrgica poderia interferir na interpretação dos resultados. 

A definição do procedimento cirúrgico visou à padronização adotando feridas de 

profundidade total no palato, cuja extensão (3mm) foi controlada por meio de um padrão 
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milimetrado. Procurou-se praticar a incisão na mesma região, tanto quanto possível, para 

uniformizar, entre outros aspectos, o tipo e a intensidade do trauma secundário sofrido pelo 

animal por mastigação e outros fatores, na região operada, durante as 24h do pós-operatório. 

Desta forma, um trauma cirúrgico de intensidade moderada foi infligido em condições que 

buscam a reprodutibilidade, e os resultados consistentes puderam ser detectados, diretamente 

(in vivo) ou com a ajuda de manipulações adicionais (ex vivo).  

Uma ferida com estas características, naquela região, fecha-se sem problemas durante as 

24h de observação. Fotografias tiradas na conclusão do experimento mostram que a ferida não 

apresentou nem sangramento, nem inflamação além do previsto, e fechou sem necessidade de 

nenhuma manobra adicional. Isto significa que o tecido subjacente consegue controlar bem as 

consequências da entrada de microrganismos, que ocorre por curto período, já que a os bordos 

já se encontram perfeitamente ajustados, sem edema nem exudação, 24h depois. Tal observação 

é compatível com estudos que mostram ser o reparo de feridas cirúrgicas orais um processo 

muito eficiente (TYLER et al., 1999; GLIM et al., 2013; BRAND & VEERMAN, 2013; 

WONG et al., 2009).  

Apesar disto, não há como excluir que a lesão oral, praticada por nós, tenha provocado 

dor ou sensibilidade mecânica suficiente para interferir com a alimentação do animal e causar 

estresse adicional. Esta possibilidade poderá futuramente ser avaliada medindo-se o peso de 

cada animal antes da cirurgia e antes da eutanásia, nos grupos controle e ferida. A manipulação 

que causou trauma foi feita, como recomendado, sob anestesia. O grupo controle, mesmo não 

tendo sido traumatizado, recebeu a mesma anestesia. Com exceção do trauma, os animais dos 

dois grupos foram manipulados com o máximo cuidado e de forma semelhante e monitorados 

durante a recuperação anestésica de maneira a não sofrerem nenhuma complicação. 

 Por razões ligadas ao número limitado de animais disponíveis para experimentação e 

também ligadas ao número de animais que é praticável operar de cada vez, tendo em vista as 

múltiplas etapas (pesagem de cada animal, preparo do anestésico, espera pelo efeito da 

anestesia, estabilização de cada animal na “cama”, visualização do local da ferida, 

acompanhamento da recuperação) optamos por fazer a maior parte dos experimentos com dois 

grupos. Nesse caso, foram analisados apenas mecanismos que requeriam a comparação de dois 

grupos, depois de ter estabelecido o padrão de resposta à lesão por vários critérios. 

Consequentemente, muitas das análises estatísticas repousam em cima da comparação de dois 

grupos, o que permitiu identificar “efeito” e “ausência de efeito”, com base no nível de 
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significância da diferença entre as médias dos grupos num teste t de STUDENT. Conclusões 

sobre mecanismo que envolveram mais de dois grupos não foram tiradas com base em 

comparações múltiplas, pois os grupos a comparar não foram todos parte do mesmo 

experimento e sim com base no desaparecimento do efeito conhecido com determinado 

tratamento. A ausência de um efeito, no caso do tratamento, restaura a resposta de animais 

submetidos ao trauma ao mesmo patamar encontrado no grupo controle não traumatizado, o 

que é consistente com o pressuposto de estarmos lidando com dados comparáveis.  

 Dois tipos de efeitos significativos foram encontrados no estudo de camundongos 

C57BL/6: um efeito positivo (aumento) in vivo sobre o número de neutrófilos na medula óssea 

recém-coletada e efeitos negativos (redução) ex vivo sobre a resposta à citocinas em cultura, 

utilizando um painel amplo de fatores hematopoiéticos com efeitos seletivos sobre diferentes 

linhagens mielóides. Esses dois tipos de efeitos não são equivalentes, mas sim complementares. 

No caso dos efeitos in vivo, eles refletem mecanismos que operaram exclusivamente in vivo, 

sem intervenção por parte do experimentador, no período pós-operatório e, portanto, refletem 

processos que consideramos parte da resposta fisiológica a um trauma bucal de intensidade 

moderada, sem terapia antimicrobiana. No caso dos efeitos ex vivo, esses processos não foram 

eliminados, mas continuados e sobretudo amplificados pela exposição da medula óssea in vitro 

a poderosos estímulos que são as citocinas utilizadas. Os resultados in vivo mostram que uma 

resposta significativa da linhagem neutrofílica já pode ser observada no período pós-operatório. 

Os resultados ex vivo mostram que múltiplos efeitos de resposta podem ser acrescentados ao 

efeito in vivo, quando as células, 24h após o trauma, são estimuladas por estímulos de 

proliferação e diferenciação. Ou seja, em conjunto, os experimentos mostram que os efeitos do 

trauma bucal sobre a medula óssea são variados (neutrofilia, deficiência de resposta a múltiplas 

citocinas), podendo ser detectáveis, no primeiro caso, sem mais manobras ou requerendo 

procedimentos que revelam alterações funcionais mais sutis que de outra forma passariam 

despercebidas. 

 Duas questões importantes se apresentam neste momento: a) os achados in vivo e os 

achados ex vivo são completamente independentes ou refletem, de alguma forma, diferentes 

aspectos de uma mesma reação global ao trauma na cavidade bucal? b) os achados ex vivo que 

envolvem vários estímulos diferentes fornecem informações adicionais sobre a resposta ao 

trauma e de forma consistente com os mecanismos de ação conhecidos desses estímulos? 
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 Quanto à primeira questão, nossa avaliação é que esses estímulos representam aspectos 

distintos de uma mesma reação global e que estão, portanto, relacionados, embora não 

necessariamente os efeitos negativos ex vivo sejam diretamente resultantes do efeito positivo 

observado in vivo. O argumento sustenta esta posição: a) tanto os efeitos in vivo como ex vivo 

são abolidos pelo procedimento de desinfecção da mucosa oral antes do trauma; b) tanto uns 

como outros não são abolidos pelo bloqueio da sinalização por glicocorticóides endógenos, com 

o uso de RU486. Os resultados semelhantes de procedimentos distintos e independentes sobre 

efeitos in vivo e ex vivo mostraram que o RU486 não foi capaz de reverter a supressão da medula 

óssea dos animais feridos, com resultado semelhante dos animais do grupo em que foi 

administrado veículo (metilcelulose). Esse quadro sugere que a gavagem é suficiente para 

estressar os animais e, portanto, o somatório de estímulos sofridos pelos animais reflete em não 

reversão do fenômeno da ferida. Isso demonstra que nesse modelo é necessária outra abordagem 

para o bloqueio da resposta imunoendócrina, para que seja possível analisar o envolvimento de 

microrganismos da cavidade bucal no momento do trauma e a resposta subsequente ao trauma 

(e aos microrganismos) por parte do animal que se expressa na atuação de glicocorticóides 

endógenos (XAVIER-ELSAS et al., 2004). 

 Quanto aos efeitos ex vivo, está bem claro que o painel de estimulantes utilizado é 

muito diversificado na sua composição e nos alvos atingidos. IL-3, uma hemopoietina com ação 

estimulatória multilinhagem, estimula a formação de colônias mielóides de vários tipos, 

incluindo aquelas contendo macrófagos, neutrófilos e eosinófilos, os três tipos de leucócitos 

que pudemos quantificar sem ambiguidade nas nossas culturas (GASPAR-ELSAS et al., 2009). 

Logo, efeitos sobre essas três linhagens são esperados com base na expressão de receptores de 

IL-3 em todas elas. Os efeitos observados são uma redução da resposta a IL-3 em todas três 

linhagens e são compatíveis com danos sofridos pelas células até as primeiras 24 horas do 

trauma, manifestos porque as células foram solicitadas a proliferar e a diferenciar pela citocina. 

Os efeitos do GM-CSF são, em muitos aspectos, semelhantes aos da IL-3, embora a magnitude 

do efeito proliferativo, a cinética da proliferação, os receptores envolvidos e outros aspectos 

sejam característicos de cada citocina (USHACH & ZLOTNIK, 2016). Também no caso do 

GM-CSF encontramos redução da resposta estimulada por citocina no grupo que sofreu trauma. 

Neste caso, houve uma redução significativa da resposta na linhagem neutrofílica, mas não nas 

outras duas linhagens quantificadas. Isto mostra que os efeitos podem ser distintos mesmo entre 

citocinas que atingem populações comparáveis, dependendo de fatores ainda por identificar 

(como demonstrado por outros, [USHACH & ZLOTNIK, 2016]). 
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 Além desses fatores estimulantes multilinhagem, nosso painel incluiu ainda duas 

hemopoietinas que são comumente tratadas como seletivas para determinadas linhagens 

mielóides (G-CSF, supostamente específica para neutrófilos; M-CSF, supostamente específica 

para macrófagos). Nem uma nem outra têm os efeitos amplos da IL-3 e do GM-CSF sobre a 

formação de colônias mielóides. Contudo, in vivo, G-CSF tem sido implicado como um 

regulador da hematopoiese com efeitos precoces (SALLERFORS, 1994), além dos efeitos 

seletivos sobre a linhagem neutrofílica que são comparativamente tardios. Neste particular, é 

notável a capacidade do G-CSF em mobilizar para o sangue periférico células-tronco, o que 

tem aplicação clínica no contexto dos transplantes e também em estudos do papel de células-

tronco da medula óssea no reparo de órgãos gravemente lesionados, como o cérebro no derrame 

e o coração após infarto do miocárdio (XAVIER-ELSAS et al., 2017). G-CSF tem ainda, efeitos 

imunorregulatórios supressivos sobre a linhagem eosinofílica, em modelo experimental de 

inflamação alérgica dos pulmões (QUETO et al., 2011). Com essas ressalvas, é interessante 

notar que rmG-CSF causou uma forte redução dos números de células totais, neutrófilos e 

fagócitos mononucleares presentes na cultura, o que é difícil de conciliar com uma atuação 

exclusivamente sobre a linhagem neutrofílica. Por outro lado, o G-CSF recombinante humano 

(rhG-CSF [Filgrastim®]), não revelou uma supressão seletiva da linhagem neutrofílica, nem 

macrofágica, embora tenha reduzido significativamente os números totais de células, o que 

sugere um efeito moderado sem seletividade de linhagem. O uso de Filgrastim® levou em conta 

que este produto foi utilizado em estudo anterior do nosso grupo (QUETO et al., 2011) por ter 

atividade sobre células de camundongo, mas que em cultura líquida de medula óssea murina 

seus efeitos são melhor detectados em culturas de curta duração, diferentemente do G-CSF 

murino, também testado. Essas diferentes condições podem talvez explicar as diferenças de 

resultados obtidos, mas resta que o trauma, nos dois casos, acarretou uma resposta 

significativamente menor do que nos controles. 

 O M-CSF apresenta um problema interessante. Esta citocina induz a formação de 

colônias de macrófagos e, portanto, é considerada seletiva para a linhagem de fagócitos 

mononucleares. No curto período de cultura utilizado (3 dias) foram detectados eosinófilos e 

neutrófilos nas culturas, mas não houve redução significativa dos seus números nas culturas de 

animais submetidos ao trauma. Tendo em vista que tanto eosinófilos como neutrófilos podem 

sobreviver em cultura de medula óssea por curto período, sem necessariamente estar 

respondendo a uma citocina (GASPAR-ELSAS et al., 2009), não está claro se a presença de 

eosinófilos no dia 3 reflete uma ação do M-CSF sobre essa linhagem. Por outro lado, foi 
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observado um efeito significativo sobre a linhagem neutrofílica, com redução dos números 

presentes em cultura no grupo submetido ao trauma. Aqui também não está claro se o efeito 

requer uma atuação direta do M-CSF sobre a linhagem neutrofílica ou por intermédio de 

mediadores secundários. Finalmente, na linhagem em que seria de se esperar um efeito – 

macrófagos – não foi encontrada diferença significativa. Esses resultados deverão ser avaliados 

com a ajuda de controles mantidos sem citocina pelo curto período indicado, assim como de 

culturas mantidas por período mais longo. 

 Nos experimentos de tratamento com clorhexidina a 0,2%, podemos verificar que a 

antissepsia abole os efeitos in vivo e ex vivo descritos anteriormente. Considerando que os 

efeitos ex vivo envolvem um período total de experimentação muito mais longo que os efeitos 

in vivo, isto indica que os efeitos da presença de microrganismos no local do trauma são bastante 

prolongados (7 dias entre o trauma e o final da cultura). O efeito da clorhexidina tópica foi 

dose-dependente pois, numa concentração inferior (0,04%) à idealmente preconizada (0,2%), o 

antisséptico não abole os efeitos do trauma, permitindo observar aumento nos números de 

fagócitos mononucleares in vivo e redução de células totais e de fagócitos mononucleares sob 

indução de rmG-CSF ex vivo.  

 Com a ausência do bloqueio dos receptores de glicocorticóides pelo RU486, os efeitos 

ex vivo do trauma, em presença de IL-3 e GM-CSF, não são abolidos. Isto indica que a presença 

de microrganismos no local da lesão e a resposta imunoendócrina ao trauma são fatores distintos 

e independentes. Como o modelo de administração de RU486 e de veículo envolve gavagem, 

esta manobra em si pode ser suficiente para comprometer a resposta da medula óssea frente ao 

trauma, evidenciado pelo grupo que recebeu veículo ser igual ao grupo que recebeu RU486. 

Isso explicaria as alterações ex vivo induzidas pelo trauma. Efeitos do bloqueio por RU486 já 

são conhecidos (XAVIER-ELSAS et al., 2004). 

 Outras séries de experimentações podem ser realizadas, como o uso de outro 

antimicrobiano (cloreto de cetilpiridínio ou triclosan) ou outro bloqueador imunoendócrino 

(metirapone). Também podemos conjugar esses experimentos bloqueando a ação dos 

glicocorticóides ou degermando a cavidade bucal e depois restabelecendo a flora bucal com 

uma colônia de bactérias específicas. Também podemos verificar esses modelos em outras 

cepas de camundongos. 

 As primeiras tentativas neste sentido foram feitas com camundongos BP-2. Para nossa 

surpresa, os dados se mostraram totalmente diferentes, sem nenhum efeito negativo, mas com 
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um aumento de células totais e de fagócitos mononucleares, quando estimulados com rmG-CSF 

ex vivo. Esse padrão sugere que, também nesta cepa, o trauma na cavidade bucal tem efeitos à 

distância sobre a medula óssea, mas esses efeitos são positivos e não negativos. As diferenças 

de resposta podem estar relacionadas com perfis imunológicos distintos (TH1 e TH2), uma 

possibilidade que deverá ser explorada em estudos adicionais. 

 Ainda em camundongos BP-2, avaliamos se a resposta ao trauma cirúrgico na pele do 

dorso seria semelhante à observada no trauma bucal. Deve-se lembrar que na pele, o trauma 

cirúrgico envolve obrigatoriamente antissepsia antes da cirurgia e que a lesão é mais profunda, 

envolvendo vários planos (epiderme, derme, subcutâneo) e sutura dos mesmos. O trauma 

cirúrgico na pele induziu aumento no número de neutrófilos da medula óssea in vivo; a medula 

óssea desses animais, quando estimulada em cultura pelo GM-CSF, revelou redução no número 

de eosinófilos e de neutrófilos presentes na cultura. Portanto, na cepa BP-2 obtivemos também 

evidência de efeitos à distância do trauma cutâneo sobre a medula óssea e esses efeitos foram 

positivos in vivo e negativos ex vivo. Esses efeitos, no entanto, diferem dos publicados 

anteriormente pelo nosso grupo com camundongos BALB/c (não utilizados nesta dissertação), 

pois não foi observada eosinofilia (XAVIER-ELSAS et al., 2004). É importante que eles 

também diferem dos efeitos observados na própria cepa BP-2 em presença de trauma bucal, o 

que sugere haver respostas diferentes ao trauma cirúrgico estéril da pele e ao trauma da cavidade 

bucal, em presença de uma microbiota estabelecida. 

Os experimentos apresentados neste trabalho são originais e mostram que para afetar a 

medula óssea dos camundongos é necessária a ação tanto de microrganismos da cavidade bucal 

quanto o estresse que acompanha o trauma cirúrgico, provocando a liberação de 

glicocorticóides endógenos. A resposta obtida apresenta importantes diferenças entre linhagens, 

com diferentes padrões para diferentes perfis imunológicos. Ainda existem muitas questões a 

serem respondidas, no entanto, a pergunta que deu origem a esta dissertação – a medula óssea 

é afetada à distância por um trauma na cavidade bucal? – já começa a ser respondida agora.  
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6 - CONCLUSÃO 

Dentro das limitações do presente estudo, podemos concluir que o trauma cirúrgico 

bucal atinge a medula óssea à distância, demonstrando efeitos positivos 24 horas após o trauma 

e negativos quando utilizamos citocinas. Além disso, a presença de bactérias bucais é 

responsável pela depressão da resposta da medula. 
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