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RESUMO 
 

Patologias na cavidade oral podem gerar efeitos deletérios em diversos sistemas do 

organismo. Nesse sentido, a presença de bactérias nas polpas dentárias pode 

provocar lesão periapical (LP) e gerar inflamação, culminando na produção de 

citocinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α) e a 

interleucina-6 (IL-6), que podem atingir a circulação sistêmica e causar a resistência 

insulínica (IR) em órgãos responsivos à insulina. A IR é definida como a diminuição 

da resposta de tecidos periféricos à ação da insulina, e indivíduos com esta 

característica são predispostos a desenvolver diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Tendo 

conhecimento de que as citocinas inflamatórias podem gerar alteração no sinal 

insulínico (SI), tornou-se primordial investigar a possibilidade de um processo 

inflamatório local, como a LP “per se”, causar IR em indivíduos não diabéticos. Para 

tanto, foram utilizados ratos Wistar (02 meses de idade), divididos em dois grupos: 

ratos com LP induzida em primeiro molar superior direito, empregando-se broca em 

aço carbono dotada de esfera na extremidade com 0,1 mm de diâmetro e ratos-

controle (CN). Após 30 dias de indução, realizaram-se os experimentos: 1) coleta de 

sangue (n=10) e obtenção de plasma para análise das concentrações de glicose, 

insulina, colesterol total, colesterol HDL (HDL-C), colesterol LDL (LDL-C), colesterol 

VLDL (VLDL-C), triglicérides, TNF-α e interleucina-6 (IL-6); 2) teste de tolerância à 

insulina (ITT) para a avaliação da sensibilidade à insulina (n=10); 3) avaliação do 

grau de fosforilação em tirosina da pp185 (IRS-1/IRS-2) e dos conteúdos de receptor 

insulínico beta (Rβ) e de substrato do receptor insulínico-1 (IRS-1) em tecido 

adiposo branco periepididimal, muscular esquelético e hepático (n=7). A partir dos 

resultados pôde-se observar que os ratos com LP apresentaram: 1) redução 

(p<0.05) na sensibilidade à insulina; 2) nenhuma alteração nas concentrações 

plasmáticas de glicose, insulina, colesterol total, HDL-C, LDL-C, VLDL-C e 

triglicérides; 3) aumento nas concentrações plasmáticas de TNF-α, mas nenhuma 



 

 

alteração nas concentrações de IL-6; 4) diminuição (p<0,05) no grau de fosforilação 

em tirosina da subunidade beta do receptor de insulina (Rβ) após estímulo insulínico 

em tecido adiposo branco e fígado; 5) diminuição (p<0.05) no grau de fosforilação 

em tirosina da pp185 (IRS-1/IRS-2), após o estímulo insulínico, no tecido adiposo 

branco e muscular esquelético, mas sem alteração no fígado; 6) nenhuma alteração 

nos conteúdos de Rβ e de IRS-1 nestes tecidos. Com base nesses resultados, 

podemos inferir que o aumento de TNF-α em ratos com LP pode ter ocasionado a 

alteração no sinal insulínico e na sensibilidade à insulina. O presente trabalho 

reforça a importância da prevenção da LP no intuito de prevenir a IR e as alterações 

sistêmicas que eventualmente podem ser geradas devido a esta alteração.  

 

Palavras-chave: Doenças periapicais. Resistência à insulina. Inflamação. Proteínas 

substratos do receptor de insulina. Ratos. Diabetes mellitus tipo 2.  
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ABSTRACT 
 

Oral cavity’s pathologies may cause deleterious effects in different body systems. 

The presence of bacteria in dental pulp may cause periapical lesion (PL) and 

generate inflammation, culminating in the production of inflammatory cytokines 

including tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) and interleukin-6 (IL-6). These 

cytokines can reach the systemic circulation and may cause insulin resistance (IR) in 

insulin-responsive tissues. IR is defined as a decreased response of peripheral 

tissues to insulin action, and individuals with this metabolic state are predisposed to 

develop type 2 diabetes mellitus (T2DM). Knowing that the inflammatory cytokines 

may generate alterations in insulin signal, it becomes essential to investigate the 

possibility of a local inflammatory process as the PL "per se" cause insulin resistance 

in non- diabetic individuals. Therefore, the purpose of this study was to determine 

whether PL can cause changes in the initial phase of insulin signaling and in insulin 

sensitivity in non-diabetic rats. For this purpose, Wistar rats (two-month-old) were 

used in the present study. The animals were divided into two groups: 1) group with 

induced PL in right first upper molars by using a dental handpiece (spot size 0.1 

mm); 2) control group (CN). After 30 days post induction,  experiments were carried 

out: 1) blood collection (n = 10) obtaining plasma for glucose, insulin, total 

cholesterol, HDL cholesterol (HDL-C), triglycerides, LDL cholesterol (LDL-C), VLDL 

cholesterol (VLDL-C), TNF-α and IL-6 analyses; 2) insulin tolerance test (ITT) for 

evaluating insulin sensitivity (n = 10); 3) assessment of pp185 (IRS-1 / IRS-2) 

tyrosine phosphorylation and insulin receptor-beta (Rβ) and insulin receptor 

substrate-1 (IRS-1) content in periepididymal white adipose tissue, skeletal muscle 

and liver. Observation of results in rats with induced LP showed: 1) reduction 

(p<0.05) in insulin sensitivity; 2) no change in  glucose, total cholesterol, HDL-C, 

LDL-C, VLDL-C and triglycerides plasmatic concentrations; 3) increase in TNF-α 

plasmatic concentration, but no changes in IL-6 plasma levels; 4) decrease (p < 0.05)   

in tyrosine phosphorylation of the insulin receptor beta-subunit (Rβ) after insulin 

stimulation in white adipose tissue and liver; 5) decrease (p<0.05) in pp185 (IRS-



 

 

1/IRS-2) tyrosine phosphorylation status after insulin stimulation in white adipose 

tissue and skeletal muscle, but no change in liver, 6) no change in Rβ and IRS-1 

content in these tissues. Based on these results, it could be inferred that the increase 

in TNF-α in PL rats may have caused the change in insulin signaling and insulin 

sensitivity. In addition, this study reinforces the importance of endodontic disease 

prevention to prevent insulin resistance and systemic changes that may be 

generated due to this alteration. 

Keywords: Periapical diseases. Insulin resistance. Inflammation. Insulin receptor 

Substrate proteins. Rats. Type 2 diabetes mellitus. 
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Figura 1 As vias de sinalização insulínica. O receptor de 

insulina é uma tirosina quinase que se 

autofosforila e catalisa a fosforilação de proteínas 

intracelulares como as proteínas IRS, Shc e Cbl. 

Após a fosforilação essas proteínas se ligam a 

outras moléculas de sinalização por meio de seus 

domínios SH2, resultando na ativação de vias de 

sinalização intracelular como a via da PI 3-

quinase, a cascata da MAPK e a ativação do 

TC10 via CAP/Cbl. Essas vias regulam o 

transporte de glicose, a síntese de glicogênio, 

lipídeos e proteínas, coordenando e integrando o 

metabolismo intermediário (CARVALHEIRA et al., 

2002). 
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Figura 2    
 
Figura 3 

Esquema representativo da metodologia utilizada 

neste trabalho. 

Fotomicrografias de molar saudável (controle-CN) 

e molar com lesão periapical (LP) após 30 dias. 

Em A e B são exibidos aspectos normais da 

inserção periodontal na região periapical. C e D 

representam vista panorâmica de molar com LP, 

evidenciando abertura coronária (asterisco), 

necrose pulpar e lesão periapical estabelecida, 

com presença de infiltrado inflamatório. 

Abreviaturas e símbolos: setas pretas, infiltrado 

inflamatório; d, dentina; dp, polpa dental; ab, osso 

alveolar; pl, ligamento periodontal; *, abertura 

coronária realizada por broca. 
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Figura 4 Peso corpóreo dos ratos-controle (CN) e ratos 

com lesão periapical (LP) durante 30 dias. Os 

valores são expressos como média ± EPM, n = 

45 
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Figura 5 Ingestão alimentar de ratos-controle (CN) e ratos 

com lesão periapical (LP) durante 30 dias. Os 

valores são expressos como média ± EPM, n=11. 
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Figura 6   Velocidade de desaparecimento da glicose (Kiit) 

em ratos do grupo controle (CN) e do grupo com 

lesão periapical (LP). Os animais foram 

submetidos ao teste de tolerância à insulina 

(0,75U / kg de peso corpóreo) e as amostras 

foram coletadas nos tempos 0 (basal), 4, 8, 12, 16 

minutos após a injeção de insulina. O Kitt foi 

calculado como descrito em materiais e métodos e 

os valores são expressos como média ± EPM, n = 

10.  *p<0,05 para CN vs. LP. 
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Figura 7   Avaliação do grau de fosforilação em tirosina da 

subunidade beta do receptor de insulina (Rβ) 

antes (-) e após (+) o estímulo insulínico no tecido 

adiposo branco periepididimal (A, B) e fígado (C, 

D) de ratos-controle (CN) e de ratos com lesão 

periapical (LP). Em A e C autorradiografia típica: 

quantidades iguais de proteína foram submetidas 

à SDS-PAGE (185 μg). β-actina foi utilizada como 

controle. Em B e D, valores do grau de 

fosforilação em tirosina do RI, expressos em 

unidades arbitrárias, são apresentados como 

média ± EPM, n=6. * p<0,05 insulina (-) vs. 

insulina (+); † p<0,05 CN (+) vs. LP (+). 
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Figura 8 Avaliação do conteúdo da subunidade β do 

receptor de insulina (Rβ) no tecido adiposo branco 

periepididimal (A, B), músculo gastrocnêmio (C, D) 

e fígado (E, F) de ratos-controle (CN) e de ratos 

com lesão periapical (LP). Em A, C e E 

autorradiografia típica: quantidades iguais de 
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proteína foram submetidas à SDS-PAGE (185 µg). 

β-actina foi utilizada como controle. Em B, D e F, 

valores do conteúdo do Rβ, expressos em 

unidades arbitrárias, são apresentados como 

média ± EPM, n=6. 

Figura 9 Avaliação do grau de fosforilação em tirosina da 

pp185 (IRS-1/IRS-2) antes (-) e após (+) o 

estímulo insulínico no tecido adiposo branco 

periepididimal (A, B), músculo gastrocnêmio (C, D) 

e fígado (E, F) de ratos-controle (CN) e de ratos 

com lesão periapical (LP). Em A, C e E 

autorradiografia típica: quantidades iguais de 

proteína foram submetidas à SDS-PAGE (185 µg). 

β-actina foi utilizada como controle. Em B, D e F, 

valores do grau de fosforilação em tirosina da 

pp185, expressos em unidades arbitrárias, são 

apresentados como média ± EPM, n=6. * p<0,05 

insulina (-) vs. insulina (+); † p<0,05 CN (+) vs. LP 

(+).  
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Figura 10 Avaliação do conteúdo do IRS-1 no tecido adiposo 

(A, B), músculo gastrocnêmio (C, D) e fígado (E, 

F) de ratos-controle (CN) e de ratos com lesão 

periapical (LP). Em A, C e E autorradiografia 

típica: quantidades iguais de proteína foram 

submetidas à SDS-PAGE (185 µg). Em B, D e F, 

valores do conteúdo do IRS-1, expressos em 

unidades arbitrárias, são apresentados como 

média ± EPM, n=6. 
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� PPARγ: Proliferadores de peroxissoma gama 
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� PTP1B: Proteína tirosina fosfatase 1B  

� RI: Receptor insulínico 
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� SDS-PAGE: Eletroforese em gel de poliacrilamida em dodecil sulfato de sódio 

� SH2: Domínios com homologia a “Src 2”  
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� Shc: Src homology collagen 

� SI: Sinal insulínico 
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rous. 

� SK6 ou p70S6k: Proteína serina/treonina quinase-6 

� SOCS: Supressor da sinalização de citocinas 

� SOCS1: Supressor da sinalização de citocinas-1 

� SOCS3: Supressor da sinalização de citocinas-3 
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1 INTRODUÇÃO 

O conceito de que a infecção em estruturas dentárias atuava apenas 

localmente foi mantido durante muito tempo, porém, devido aos recentes estudos 

que comprovaram a associação da inflamação local com manifestações sistêmicas 

deletérias (BARNETT, 2006), este conceito não é mais tido como verdadeiro. 

Pioneiramente, Miller (1891) realizou estudo clássico ressaltando a associação entre 

infecções orais e doenças sistêmicas, incentivando então a execução de outros 

experimentos que evidenciassem essa inter-relação.  

Pesquisas recentes demonstraram a associação de doença periodontal (DP), 

patologia intimamente semelhante à lesão periapical (LP) em termos de 

imunopatologia (STASHENKO et al., 1998), e o aumento na incidência de diversas 

alterações sistêmicas, como por exemplo, arteriosclerose, doenças cardiovasculares 

e respiratórias, osteoporose e diabetes mellitus  (IACOPINO; CUTLER, 2000; 

QURESHI et al., 2005; SCANNAPIECO et al., 2003). Contudo, em relação à 

associação entre lesão LP e possíveis manifestações sistêmicas, a literatura mostra-

se escassa, revelando a necessidade de se abordarem melhor os efeitos das lesões 

endodônticas. Apesar de alguns estudos comprovarem a relação entre a presença 

de LP e alterações sistêmicas diversas (MATTILA et al., 1989; SYRJÄNEN et al., 

1989), pouco é discutido acerca do efeito desta lesão oral sobre o sinal insulínico 

(SI) (BAIN et al., 2009). Portanto, faz-se necessária a investigação para determinar a 

existência de uma possível conexão entre LP e efeitos sobre o SI em tecidos 

diversos (ASTOLPHI et al., 2012). 

O diabetes mellitus ou melito (DM) é grupo heterogêneo de doenças 

metabólicas caracterizado por hiperglicemia crônica devido à falta da ação insulínica 

(SAAD; ZECCHIN, 2011; THE COMMITTEE... 2010). Segundo a Japan Diabetes 

Society (THE COMMITTEE... 2010) esse mecanismo para a falta de ação hormonal 

presente no DM pode incluir a secreção insuficiente de insulina de maneira absoluta 

ou relativa (classificada como DM tipo-1 ou DM1) ou resistência insulínica (IR) em 

tecidos (classificada como DM tipo-2 ou DM2). Na forma mais comum da doença, o 

DM2, as etiologias ainda não estão totalmente estabelecidas. Nesse sentido, sabe-

se que pode haver um componente genético, ainda mal definido, e que a obesidade, 

a inatividade física e o envelhecimento desencadeiam ou aceleram o aparecimento 

dessa patologia. O DM2 pode ter caráter poligênico, no qual os polimorfismos 
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possivelmente facilitam a instalação da IR, bem como a consequente redução de 

massa das células beta (β) pancreáticas (SAAD; ZECCHIN, 2011). 

Vários processos patogênicos também podem estar envolvidos no 

desenvolvimento do DM, englobando eventos desde destruição autoimune das 

células beta do pâncreas com consequente deficiência na produção de insulina até 

anormalidades que resultam em IR (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2012). 

Nos últimos anos houve grande progresso na definição das características clínicas 

de indivíduos que desenvolveram o DM2, bem como em alterações moleculares 

envolvidas na patogênese dessa forma de diabetes (SAAD; ZECCHIN, 2011). Sabe-

se que em longo prazo, a hiperglicemia crônica causada pelo DM2 pode estar 

associada à disfunção e falência de diferentes órgãos, especialmente os olhos, rins, 

nervos, coração e vasos sanguíneos (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 

2012). A hiperglicemia crônica do paciente com DM2, também chamada de 

glicotoxicidade, mesmo que discreta, agrava a IR e diminui a secreção de insulina. 

Entretanto, o mecanismo preciso deste processo não está bem estabelecido, 

dificultando a investigação da sequência patogênica no DM2 (SAAD; ZECCHIN, 

2011). Além disso, o indivíduo com DM2 pode desenvolver alteração no 

metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídios (apresentando baixos níveis de 

colesterol HDL e altos níveis de triglicérides), além de neuropatia, microangiopatia, 

desordens oftálmicas (incluindo cegueira), nefropatia, doenças do sistema 

geniturinário, arteriosclerose, osteólise, aumento do tempo de cicatrização de 

feridas, risco de infecções, complicações na gestação, aumento no risco de 

amputação dos membros, ocorrência de infarto e derrame (BORGGREVE et al., 

2003; CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2011; JENSEN; 

DECKERT, 1992; LÖE, 1993; PATTERSON; ANDRIOLE, 1997; TAYLOR et al., 

1998; VLASSARA; PALACE, 2002;) 

Adicionalmente, o conceito de lipotoxicidade também é utilizado para explicar 

a patogênese do DM2. Os autores que propagam esta teoria sugerem que a 

elevação dos níveis de ácidos graxos livres (AGL) séricos e no meio intracelular 

induz alterações na secreção e ação da insulina, que podem predispor o 

desenvolvimento do DM2 (GREGOR; HOTAMISLIGIL, 2011). Pelo uso de análogo 

de glicose marcada (2-deoxiglicose-H3), é possível demonstrar que a IR pode 

ocorrer após indução da obesidade por meio de dietas hiperlipídicas, promovendo 

alteração no SI e IR de diversos órgãos, como o fígado e o músculo. Nesse caso, a 
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captação celular de glicose encontra-se prejudicada (KRAEGEN et al., 1991; 

OAKES et al., 1997). Nos últimos anos também se pôde observar que a IR e o DM2 

estão associados à ativação do sistema imune inato, manifestada por elevação dos 

níveis circulantes de marcadores inflamatórios. Nesse sentido, as citocinas pró-

inflamatórias induzem IR bem como alterações na secreção deste hormônio. Por 

enquanto, sabe-se que o tecido adiposo é capaz de produzir algumas citocinas 

(TNF-α, IL-6) que, então, podem ativar o sistema imune e desencadear a IR (SAAD; 

ZECCHIN, 2011). 

O DM evolui de maneira acelerada em todo o mundo, inclusive no Brasil, 

podendo acometer cerca de 20% das pessoas com mais de 65 anos de idade nos 

próximos 10 anos e atingir aproximadamente 366 milhões de pessoas até 2030 

(WILD et al., 2004; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). Em 2011, esta 

patologia foi considerada uma pandemia, influenciando o ônus social e econômico e 

desafiando os sistemas de saúde mundialmente (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2012; DE GROOT et al., 2001; MATTHEWS; MATTHEWS, 2011; 

PIYA et al., 2010). Além disso, sabe-se que o crescimento emergente do DM é 

impulsionado por efeitos combinados do envelhecimento populacional, níveis 

crescentes de obesidade e sedentarismo (VAN DIEREN et al., 2010). Neste 

contexto, o Brasil encontra-se entre os 10 países com mais casos confirmados de 

DM no mundo, evidenciando a importância dos estudos envolvendo esta patologia 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2003).  

Estudos realizados na China, Canadá, Estados Unidos da América e Europa 

indicam que intervenções que visem alterar o estilo de vida no mundo podem 

prevenir o início do DM em pessoas consideradas de alto risco (ORGANIZAÇÃO 

PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2003). Logo, sabe-se que a modificação do estilo de 

vida sedentário, a prática frequente de exercícios físicos, o cessamento do 

tabagismo, a perda de peso e a utilização de medicamentos como metformina (que 

diminui problemas cardiovasculares), tiazolidinedionas - TZD (que melhoram o SI e 

diminuem a glicemia) e inibidores do sistema renina-angiotensina aldosterona 

(RAAS, que diminuem a produção de óxido nítrico), são medidas fundamentais para 

melhorar o SI, ou prevenir a IR (WANG et al., 2004).  

Naturalmente, as células dos mamíferos necessitam de captar glicose, sendo 

que grande parte da glicose circulante no estado pós-absortivo é captada por órgãos 

não dependentes da insulina, entre eles o cérebro (50%) e os órgãos esplênicos 
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(25%). Já o restante (25%) é utilizado em tecidos sensíveis à insulina, 

principalmente músculo esquelético (DEFRONZO, 1997), que representa 

aproximadamente 40% da massa corporal total (SMITH; MUSCAT, 2005).  

A insulina é um hormônio polipeptídico anabólico produzido pelas células beta 

pancreáticas, cuja síntese é ativada pelo aumento dos níveis circulantes de glicose e 

aminoácidos, principalmente após as refeições. Seus efeitos metabólicos imediatos 

incluem: aumento da captação de glicose, principalmente nos tecidos muscular e 

adiposo, aumento da síntese proteica, ácidos graxos e glicogênio, bem como 

bloqueio da lipólise, da proteólise e da produção hepática de glicose (via diminuição 

da neoglicogênese e glicogenólise) (SAAD; ZECCHIN, 2011). Além disso, a insulina 

tem efeitos na expressão de genes, assim como na proliferação e diferenciação 

celulares, prevenção de apoptose celular e o controle da ingestão alimentar. Este 

hormônio age em vários tecidos periféricos por meio das interações com receptores 

celulares específicos (SAAD; ZECCHIN, 2011). O receptor insulínico (RI) é uma 

molécula receptora específica para a insulina e localiza-se na membrana plasmática 

de várias células, incluindo miócitos, adipócitos e hepatócitos. Quando o RI é ativado 

pela insulina, desencadeia-se uma cascata de fosforilações e desfosforilações que 

causam diversos efeitos metabólicos, dentre eles, a captação de glicose (KAPLAN, 

1984) (Figura 1).  

O RI está presente em praticamente todos os tecidos dos mamíferos, com 

concentrações que variam de 40 receptores nos eritrócitos circulantes até mais de 

200.000 receptores nas células adiposas e hepáticas (WHITE et al., 1985). Foram 

constatadas em células humanas e de roedores que o receptor insulínico possui 

peso molecular de aproximadamente 480 kDa e é heterotetramétrico, ou seja, possui 

quatro subunidades: duas subunidades alfa (α) e duas subunidades beta (β), ligadas 

por pontes dissulfeto e interagindo de maneira que, na ausência de insulina, a 

subunidade α inibe a atividade tirosina quinase da subunidade β (BAJAJ et al., 1987; 

KASUGA et al., 1982a, 1982b; MASSAGUE et al., 1980; PATTI; KAHN, 1998; 

ULLRICH; SCHLESSINGER, 1990). Em 1985, foram reportados os clones de dois 

diferentes grupos de ácido desoxirribonucleico complementar (cDNA) do RI. Este 

estudo permitiu aventar que as subunidades do RI apresentavam possível atividade 

tirosina quinase autofosforilativa (EBINA et al., 1985). A partir dessa descoberta, 

pôde-se afirmar que as subunidades do RI pertencem a uma subfamília de 
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receptores tirosina quinase, à qual também pertence o fator de crescimento 

relacionado à insulina (IGF-I), altamente homólogo ao RI (PATTI; KAHN, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A subunidade α do receptor insulínico é inteiramente extracelular e contém o 

sítio de ligação da insulina, com peso molecular aproximado de 135 kDa. Já a 

subunidade β do receptor insulínico (Rβ) é uma proteína transmembrânica e possui 

peso molecular próximo de 95 kDa (KASUGA et al., 1982a, 1982b). A ligação da 

insulina à subunidade α permite o cessamento da inibição à subunidade β, fazendo 

com que esta subunidade adquira atividade quinase, com consequente alteração de 

conformação e autofosforilação, aumentando ainda mais a sua atividade tirosina 

quinase (PATTI; KAHN, 1998).  A partir deste processo, a subunidade β funciona 

como transdutora do SI e torna-se capaz de fosforilar substratos intracelulares do 

receptor de insulina (IRS) em resíduos de tirosina (KASUGA et al., 1982a, 1982b). 

Na literatura, são descritos pelo menos dez substratos intracelulares de 

receptores quinase, sendo quatro identificados como IRS. O primeiro substrato foi 

relatado em 1985, descrito como pp185 devido à sua mobilidade eletroforética em 

FIGURA 1 - As vias de sinalização insulínica. O receptor de insulina é uma tirosina 

quinase que se     autofosforila e catalisa a fosforilação de proteínas 

intracelulares, como as proteínas substrato do receptor de insulina (IRS). Após 

a fosforilação, essas proteínas se ligam a outras moléculas de sinalização por 

meio de seus domínios SH2, resultando na ativação de vias de sinalização 

intracelular como a via da PI3K, que, entre outras funções, regula o transporte 

de glicose (CARVALHEIRA et al., 2002). 
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gel de poliacrilamida (WHITE et al., 1985). Posteriormente, Sun et al. (1991) 

clonaram esta proteína e nomearam-na de substrato-1 do receptor de insulina ou 

IRS-1. Em 1994 foi identificada outra proteína, com 190 kDa, que demonstrou ser 

rapidamente fosforilada em tirosina devido à ação da insulina, sendo denominada de 

IRS-2 (ARAKI et al., 1994; SUN et al., 1995; TAMEMOTO et al., 1994). Embora 

altamente homólogas, as proteínas IRS possuem funções complementares, ao invés 

de redundantes. Nesse sentido, descobriu-se que o camundongo knockout para 

IRS-1 apresenta IR e retardo de crescimento, mas não é hiperglicêmico (ARAKI et 

al., 1994; TAMEMOTO et al., 1994). Este fato pode ser explicado porque o IRS-2 

compensaria parcialmente a ausência de IRS-1, o que explicaria o fenótipo destes 

animais com IR, mas sem hiperglicemia (ARAKI et al., 1994; TAMEMOTO et al., 

1994). Já o camundongo knockout para o IRS-2 foi gerado por Withers et al. (1998) 

e apresenta fenótipo diferente do camundongo knockout para o IRS-1: hiperglicemia 

acentuada devido à ação insulínica anormal nos tecidos e à falência da atividade 

secretória das células β pancreáticas devido à redução significativa da massa destas 

células. As funções dos IRS-3 e IRS-4 são menos elucidadas, mas alguns dados 

sugerem que estes substratos podem atuar como reguladores negativos dos IRS-1 e 

IRS-2 (TSURUZOE et al., 2001). Porém, como os camundongos knockout de IRS-3 

e IRS-4 têm crescimento e metabolismo de glicose semelhantes aos camundongos 

selvagens (FANTIN et al., 2000), destacam-se os IRS-1 e IRS-2 devido à sua função 

essencial na transmissão do SI, sendo que a fosforilação destes substratos em 

tirosina permite o efeito pleiotrópico da insulina (HABER et al., 2001). 

Posteriormente, Cai et al. (2003) descobriram dois novos substratos do receptor de 

insulina, o IRS-5 e o IRS-6, que não possuem capacidade em associar-se à enzima 

fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K), fundamental para a continuidade do SI envolvido 

na captação de glicose. Portanto, pode-se afirmar que os diferentes IRS possuem 

funções distintas nas células, provavelmente devido às variações da quantidade 

destes substratos nos tecidos, da localização intracelular e da atividade intrínseca de 

cada substrato (ARAKI et al., 1994; TAMEMOTO et al., 1994). 

Os IRS podem apresentar sítios de fosforilação com domínios tirosina de 

ordem YMXM ou YXXM, onde Y significa tirosina, M simboliza metionina e X 

representa um aminoácido qualquer (CHEATHAM; KAHN, 1995; WHITE, 1997; 

WHITE; KAHN, 1994). A fosforilação em tirosina das proteínas IRS cria sítios de 

reconhecimento para moléculas contendo domínios homólogos às Src-2 e 3 
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(SH2/SH3), específicos para fosfotirosina. Dentre as proteínas que apresentam SH2 

e SH3, destaca-se a PI3K (HABER et al., 2001; FOLLI et al., 1992). A PI3K contém 

dois sítios SH2, um sítio SH3 (SYRJÄNEN et al., 1989) e é classificada como 

serina/treonina quinase com função importante no transporte de glicose estimulado 

pela insulina (FARESE, 2001; MÁRTON, 2004; MATTILA et al., 1989). Além do 

envolvimento no SI, evidências sugerem que a PI3K também desempenha papel 

central em outras respostas celulares, incluindo crescimento e diferenciação celular 

(CARPENTER; CANTLEY, 1996; TOKER; CANTLEY, 1997), síntese e degradação 

de carboidratos, lipídios e proteínas (HOLMAN; KASUGA, 1997; NAVÉ et al., 1996), 

ativação das plaquetas (RITTENHOUSE, 1996), organização do citoesqueleto, 

motilidade celular (CARPENTER; CANTLEY, 1996; TOKER; CANTLEY, 1997) e 

transporte de membrana (DE CAMILLI et al., 1996; HOLMAN; KASUGA, 1997). 

A PI3K foi originalmente identificada como um dímero composto de uma 

subunidade catalítica (p110) e uma subunidade regulatória (p85). A ligação dos 

sítios YMXM e YXXM ao domínio SH2 da subunidade p85 da PI3K ativa o domínio 

catalítico associado da subunidade p110 presente nesta proteína quinase (WHITE; 

KAHN, 1994) e, consequentemente, um domínio catalítico é ativado, acionando-se a 

fosforilação do fosfatidilinositol (PI), do fosfatidilinositol-4-fosfato (PI-4P) e do 

fosfatidilinositol-4,5-difosfato (PI-4,5P2) (MÁRTON, 2004; MATTILA et al., 1989), 

sendo este convertido à fosfoinositídeo fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato ou PIP3 

(CHOU et al., 1998; LE GOOD et al., 1998). Por sua vez, a proteína PIP3 ativada 

pode induzir a ativação de outros polímeros, entre eles, a proteína quinase-1 

dependente de fosfoinositideo (PDK1). A PDK1 controla: a fosforilação da proteína 

quinase C nas isoformas zeta (ζ) e lambda (λ) (PKC ζ/λ) (CHOU et al., 1998; LE 

GOOD et al., 1998), a fosforilação da PKC-relacionada à quinase-1 (PRK-1 ou PKN) 

e a fosforilação da proteína quinase B (PKB ou Akt) (ALESSI et al., 1997; COFFER; 

WOODGETT, 1991; FARESE, 2001). Três isoformas de Akt/PKB ativadas pela 

fosforilação em treonina e serina podem ser identificadas: Akt/PKBα é a isoforma 

principal, ativada pela insulina no músculo e no fígado e a Akt/PKBβ que, juntamente 

com a Akt/PKBα, coordena o SI em adipócitos. A isoforma Akt/PKBγ não tem 

ativação insulínica comprovada em miócitos, hepatócitos ou adipócitos, embora seja 

ativada pela insulina na maioria dos modelos de cultura celular (WALKER et al., 

1998). 
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As proteínas PKC e Akt/PKB atuam juntamente à PI3K no transporte de 

glicose para a célula, por meio de controle da translocação do transportador de 

glicose-4 responsivo à insulina (GLUT4), que parte do retículo endoplasmático em 

direção à membrana plasmática quando na ativação estimuladora do SI (FARESE, 

2001). Já na ausência do estímulo hormonal ou na ocorrência de estímulo inibidor, a 

maior porção do GLUT4 encontra-se em vesículas citoplasmáticas (DANDONA et 

al., 2004; HOTAMISLIGIL et al., 1996). Além de fosforilar a Akt/PKB, há evidências 

de que a PDK-1 seja capaz de, em resposta à insulina, fosforilar isoformas atípicas 

da PKC ζ/λ envolvidas na síntese proteica e no transporte de GLUT4 para a 

membrana celular a fim de promover a captação de glicose. Isso permite aventar 

que o transporte de glicose pode ser mediado por diferentes vias de sinalização 

intracelular (Akt e PKCζ/λ). Essa diversidade de sinalização pode proporcionar 

mecanismos compensatórios em casos de mutações afetando a Akt/PKB ou 

isoformas da PKC (SAAD; ZECCHIN, 2011).  

O mecanismo exato enredado na origem da alteração no SI em indivíduos 

com IR não está elucidado em sua totalidade (DANDONA et al., 2004; 

HOTAMISLIGIL et al., 1996; TSUKUMO et al., 2007; WAKI; TONTONOZ, 2007). 

Sabe-se que determinadas infecções locais podem exercer papel inibitório no 

mecanismo molecular do SI e, tanto a LP como a DP, são consideradas patologias 

orais inflamatórias com capacidade para produzir citocinas com poder migratório 

para a circulação sistêmica (ASTOLPHI et al., 2012; BAIN et al., 2009; SOSKOLNE; 

KLINGER, 2001; ZHANG et al., 2011).  

A inflamação periapical advém da LP, que ocorre como consequência de 

vários insultos à polpa do dente, incluindo a infecção, traumas físicos, fatores 

iatrogênicos e, inclusive, terapia endodôntica mal sucedida (STASHENKO et al., 

1998). Quando induzida por meio de broca, esta inflamação representa uma 

resposta do sistema imune contra microrganismos que invadem e destroem a polpa 

dentária (STASHENKO et al., 1994). Nesse sentido, existem vários caminhos que 

permitem a invasão da polpa por bactérias, sendo que o processo cariogênico 

corresponde ao principal meio pelo qual os microrganismos adentram o canal pulpar 

(STASHENKO et al., 1998). Mesmo quando não há exposição do canal, a própria 

periodontite pode acarretar em contaminação do tecido pulpar e gerar pulpite 

encapsulada, ou seja, sem exposição de polpa. Entretanto, quando há exposição, a 

polpa é rapidamente invadida por microrganismos da cavidade oral (BAGG et al., 
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2006; BRUNO et al., 2009). Primeiramente, ocorre contaminação 

predominantemente por microrganismos aeróbios facultativos e, após mudança 

microbiana devido ao ambiente pulpar, prevalecem os microrganismos anaeróbios 

gram-negativos (BARTHEL et al., 1997; SUNDQVIST, 1992). A parede celular dos 

microrganismos gram-negativos possui endotoxinas denominadas 

lipopolissacarídeos (LPS) compostas por polissacarídeos, lipídeos e proteínas 

(RAETZ, 1993; WOLFF, 1973). 

A regulação imune da inflamação periapical é extremamente complexa e 

envolve fatores derivados do hospedeiro, incluindo componentes imunológicos 

como, por exemplo, anticorpos, sistema complemento, citocinas, metabólitos do 

ácido araquidônico e neuropeptídeos (STASHENKO et al., 1998). É importante 

considerar que a resposta inflamatória e o subsequente processo de reparo tecidual 

em polpas dentárias podem ser influenciados por diversos fatores como, por 

exemplo, o tipo e a duração da infecção (HAHN et al., 1989; HAHN; LIEWEHR, 

2007), lesões traumáticas dentárias (BRUNO et al., 2009) e mudanças relacionadas 

à idade (TRANASI et al., 2009). Massler e Pawlak (1977) relataram pioneiramente 

que pacientes com polpas inflamadas e não expostas apresentam dor aguda severa. 

Entretanto, os dentes com polpas expostas, contaminadas e necróticas podem gerar 

dor em menor intensidade, já que não há acúmulo de gases pressionando 

terminações nervosas sensíveis à dor (MASSLER; PAWLAK, 1977). 

O tratamento da LP consiste em controlar a microbiota e restabelecer as 

condições necessárias para permitir a correta execução das funções vitais da polpa 

(BERGENHOLTZ; SPÅNGBERG, 2004). Segundo Consolaro (2008), o sucesso do 

tratamento endodôntico de dentes com necrose pulpar e LP crônica pode variar de 

60 a 70%, nos quais costuma ocorrer regressão da lesão ao longo de alguns meses 

após o tratamento. O processo de ossificação e reorganização tecidual periodontal 

apical inicia-se assim que o tratamento endodôntico adequado é concluído. Após 

esse processo, espera-se que o exsudato inflamatório seja reabsorvido em alguns 

dias pelas células inflamatórias juntamente com restos teciduais, celulares e 

microbianos. Então, em dias ou semanas, as células inflamatórias dão lugar às 

células jovens e proliferantes advindas dos tecidos vizinhos, como o ligamento 

periodontal e o endósteo. Estima-se que, ao longo de 3 a 4 semanas, o tecido esteja 

em franco processo de reorganização estrutural e o componente inflamatório 
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reduzido a pequenos focos com a finalidade de limpeza destas regiões 

(CONSOLARO, 2008).  

De acordo com a intensidade, duração do evento iniciador e tipo de modelo 

experimental, a LP pode se desenvolver de maneira crônica ou aguda (Márton e 

Kiss, 2000). Stashenko et al. (1994) revelaram que a LP exposta em todos os 

molares de ratos da linhagem “Sprague-Dawley” expande-se rapidamente nos 

primeiros 7 a 20 dias após a indução (fase aguda) e desacelera a partir deste 

período (fase crônica). Já em um estudo utilizando ratos “Wistar” não diabéticos com 

LP induzida por meio de exposição pulpar em primeiro e segundo molares 

superiores direitos, relata-se que esta lesão, após duas semanas, inicia sua fase 

crônica (BAIN et al., 2009). Sabe-se que os tipos celulares presentes na LP são 

compostos principalmente por neutrófilos (STASHENKO et al., 1994; YAMASAKI et 

al., 1994), macrófagos (HAMACHI et al., 1995; STASHENKO et al., 1994), mistura 

de linfócitos T e B (STASHENKO et al., 1994; TELES et al., 1997), mastócitos (DE 

OLIVEIRA RODINI et al., 2004), osteoclastos, osteoblastos e fibroblastos 

(STASHENKO et al., 1994). Segundo Okiji et al. (1992) a polpa dental saudável já 

contém ampla variedade de células imunocompetentes. Porém, durante uma 

agressão patogênica na polpa decorrente de lesão mecânica, o número dessas 

células é significantemente aumentado (LUISI et al., 2004). Nesse caso, é também 

expresso amplo número de citocinas pró-inflamatórias, incluindo TNF-α (ZHANG et 

al., 2011), IL-6 (BAIN et al., 2009; BARKHORDAR et al., 1999), IL-1β (BAIN et al., 

2009; MATSUMOTO et al., 1998), IL-1α (BAIN et al., 2009), IL-8 (GUO et al., 2000) e 

óxido nítrico (NO) (FELACO et al., 2000). Estas moléculas e citocinas, apesar de 

terem sido identificadas em exsudatos de tecidos periapicais, podem atingir a 

circulação geral (ASTOLPHI et al., 2012; BAIN et al., 2009; ZHANG et al., 2011). 

Ao serem disseminadas para a circulação geral, as citocinas podem afetar 

diversos órgãos (MÁRTON et al., 1988; MÁRTON; KISS, 2000) e, se interferirem 

negativamente com o SI, podem desencadear a IR (ASTOLPHI et al., 2012; BAIN et 

al., 2009; ZHANG et al., 2011) e acarretar na diminuição da fosforilação em tirosina 

dos IRS, levando à redução da ativação da PI3K (SALTIEL; KAHN, 2001).  

É válido ressaltar que a hipótese de que a inflamação pode contribuir para o 

desenvolvimento da IR teve origem em 1993 com a descoberta de que o tecido 

adiposo é capaz de produzir o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), uma citocina 

pró-inflamatória produzida pelas células do sistema imune, mas que, nos casos de 
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obesidade, pode ser secretada pelos tecidos adiposos subcutâneo e visceral 

(HOTAMISLIGIL et al., 1993). A partir deste trabalho, surgiram outros estudos em 

humanos e animais indicando que a citocina TNF-α age como regulador central no 

desenvolvimento de IR (FERNÁNDEZ-REAL et al., 1998; HOTAMISLIGIL et al., 

1993; HOTAMISLIGIL et al., 1996; MONTANI et al., 2002;UYSAL et al., 1997). 

Seguindo esta linha de raciocínio, sabe-se que camundongos knockout para TNF-α 

permanecem sensíveis à insulina mesmo quando obesos (UYSAL et al., 1997). 

Ainda, a infusão de TNF-α leva à redução da autofosforilação do receptor insulínico 

e inibição subsequente da fosforilação dos IRS (FEINSTEIN et al., 1993; 

HOTAMISLIGIL et al., 1996; KRODER et al., 1996). Já a neutralização do receptor 

para TNF-α (TNFR) por meio de imunoglobulinas G (IgG) em ratos obesos pode 

resultar em melhora do SI (CHEUNG et al., 1998; HOTAMISLIGIL et al., 1993). O 

TNF-α pode induzir fosforilação dos IRS em serina (HOTAMISLIGIL et al., 1996; 

KANETY et al., 1995), fazendo com que a fosforilação destes substratos em tirosina 

fique comprometida, ocasionando a diminuição da transdução do SI (SHOELSON et 

al., 2003). Sabe-se que, ao contrário da fosforilação em tirosina, a fosforilação em 

serina bloqueia a sinalização insulínica (HOTAMISLIGIL et al., 1996).  Evidências 

também sugerem que o TNF-α está associado à baixa expressão de RNA 

mensageiro do GLUT4 em tecido adiposo, redução da expressão de IRS-1 

(HOTAMISLIGIL et al., 1996; STEPHENS; PEKALA, 1991;) e diminuição da 

expressão do receptor insulínico, ocasionando diminuição do SI (CINTRA et al., 

2008).  Na obesidade, além do TNF-α, o aumento da massa de tecido adiposo está 

associado também à superprodução de interleucina-6 (IL-6) e diminuição de 

adiponectina, correlacionadas ao aumento e diminuição da IR, respectivamente 

(ALDHAHI; HAMDY, 2003).  

Hansen et al. (1998) estudaram possíveis alterações advindas da obesidade, 

em algumas vias da cascata de sinalização insulínica de músculos epitotrocleares 

de ratos e comprovaram que, após oito semanas, há redução na translocação de 

GLUT4 tanto mediada pela insulina como pela contração muscular, sugerindo que 

há correlação positiva entre obesidade e alteração do SI (HANSEN et al., 1998). Em 

contrapartida, o exercício físico pode diminuir a circulação sérica dessas citocinas 

pelo fato de reduzir a massa de tecido adiposo e, portanto, diminui o risco do 

desenvolvimento da IR (STARKIE et al., 2003). Para corroborar, outro estudo, 

realizado em humanos e roedores obesos, demonstra que o grupo exercitado 
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apresentou diminuição na contagem das citocinas TNF-α e IL-6 (PETERSEN; 

PEDERSEN, 2005). Além disso, atividades físicas promovem o aumento da 

adiponectina, que, como citado anteriormente, está associada com a melhora da 

sensibilidade à insulina (ALDHAHI; HAMDY, 2003). Assim como o TNF-α, a IL-6 

também tem sido relacionada ao desenvolvimento de IR. Níveis plasmáticos de IL-6 

correlacionam-se positivamente com a obesidade e, consequentemente, IR em 

humanos (KERN et al., 2001; VOZAROVA et al., 2001). Além disso, os níveis 

elevados de IL-6 também podem reduzir o SI por meio de inibição na translocação 

do GLUT4 (STRASSMANN et al., 1993).  

Considerando que a LP é um problema de saúde pública que requer cada vez 

mais estudos a fim de elucidar seus efeitos (BAIN et al., 2009), a investigação 

acerca da possível ligação entre esta doença endodôntica e a saúde sistêmica 

torna-se um dos aspectos mais importantes estudados pela comunidade científica 

médica e odontológica (DEMMER et al., 2010; SEGURA-EGEA et al., 2012), pois irá 

contribuir para um melhor entendimento da relação LP, IR e DM2 (FERNÁNDEZ-

REAL; PICKUP, 2012). Dessa forma, é imprescindível que os agentes da saúde 

atentem para o tratamento das doenças localizadas, como a LP que, como 

comprovado em estudos anteriores, podem agravar o quadro clínico do paciente 

(ZHANG et al., 2011). Portanto, considerando que existe ligação entre a circulação 

bucal e a geral, pode-se questionar se as lesões periapicais podem ativar a resposta 

inflamatória a ponto de gerar repercussões sistêmicas e, assim, aumentar o risco do 

surgimento de outras patologias, como, por exemplo, a IR, que está intimamente 

relacionada com o DM2. 
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2 OBJETIVOS 

Sabendo-se que o processo inflamatório pode ocasionar alteração no sinal 

insulínico (SI), tornou-se fundamental averiguar se um processo inflamatório local, 

como a LP “per si”, é capaz de alterar o SI e causar efeitos advindos desta possível 

alteração. Portanto, no presente projeto foram avaliados: 1) glicemia; 2) insulinemia; 

3) colesterolemia e triacilgliceridemia; 4) concentração plasmática de TNF-α e IL-6; 

5) resistência à insulina; 6) grau de fosforilação em tirosina da subunidade beta do 

receptor insulínico (Rβ); 7) grau de fosforilação em tirosina da pp185 (IRS-1/IRS-2) 

em músculo esquelético gastrocnêmio (G), tecido adiposo branco (TAB) 

periepididimal e fígado (F); 8) conteúdos de Rβ em G, TAB e F e conteúdo de IRS-1 

em G e F.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  
3.1 Animais 

Foram utilizados 48 ratos Wistar (230g), mantidos em ambiente de 12/12 

horas de claro e escuro (período claro iniciado às 7h) e temperatura de 23 ± 2oC. Os 

ratos foram divididos em dois grupos: 1) ratos controle, sem LP; 2) ratos com lesão 

pulpar (LP) (Figura 2). O trabalho está de acordo com os Princípios Éticos em Uso 

de Animais e foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (protocolo 

FOA-0471/11).   

Os animais do grupo LP foram anestesiados com associação de Cloridrato de 

Quetamina (10%, 80mg/ kg de peso corpóreo, intraperitoneal) e Xilazina (2%, 10 mg/ 

kg de peso corpóreo, intraperitoneal), e a LP foi induzida por meio de orifício 

realizado em 1º molar superior direito com auxílio de broca em aço carbono (Broca 

Long Neck - Maillefer, Dentsply, Terezópolis, RJ, Brasil) dotada de esfera na 

extremidade com 0,1mm de diâmetro, acoplada à caneta de baixa rotação. 

Salientamos que a exposição pulpar realizada por meio da abertura da cavidade 

pulpar com brocas normalmente não induz à dor. Em trabalho recente, Bain et al. 

(2009) publicaram que não há diferença nos níveis de cortisol entre ratos saudáveis 

e aqueles com LP, indicando ausência de estresse decorrente de uma possível 

hiperalgesia. O fator fundamental para não tornar o processo agudo é a cavidade 

pulpar permanecer realmente aberta e livre de detritos, como pelos e ração. Por 

isso, os animais foram acompanhados diariamente. Após a indução da LP, foram 

avaliados, três vezes por semana, a ingestão de ração e o peso corporal dos ratos 

de ambos os grupos. Após 30 dias da indução da LP, os experimentos foram 

realizados. Todos os procedimentos experimentais foram realizados em ratos LP e 

CN submetidos a uma privação alimentar prévia de 14 horas e anestesiados com 

tiopental sódico (Thiopentax® - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, 

Itapira, Brasil, 3%, 5mg/ 100g peso corpóreo, intraperitoneal).  

Coletou-se sangue dos animais (n=10) do grupo CN e LP por punção 

intracardíaca. As amostras de sangue foram transferidas para tubos de plástico 

heparinizados e centrifugadas (4000 rpm, 4ºC, 15 minutos). O plasma obtido foi 

aliquotado e armazenado à -70ºC até o dia da avaliação das concentrações 

plasmáticas de glicose, insulina, colesterol total, colesterol HDL (HDL-C), 

triglicérides, TNF-α e IL-6. Em seguida os animais foram eutanasiados por dose 
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48 ratos Wistar (2 meses)

24 Ratos com Lesão Periapical 
Induzida

Após 30 dias

24 Ratos Controle

Coleta de sangue para 
análise de colesterolemia, 

glicemia e insulinemia
(n=10)

Teste de Tolerância à 
Insulina – ITT (n=8)

Avaliação do grau de 
fosforilação da pp185 pelo 

método de Western 
blotting (n=6) 

excessiva do anestésico tiopental sódico (Thiopentax® - Cristália Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda, Itapira, Brasil, 3%, 5mg/ 100g peso corpóreo, intraperitoneal). 

Outro grupo de ratos (n=8) CN e LP foi submetido ao teste endovenoso de 

tolerância à insulina (ITT). Em seguida, os animais foram eutanasiados por dose 

anestésica excessiva de tiopental sódico (Thiopentax® - Cristália Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda, Itapira, Brasil, 3%, 5mg/ 100g peso corpóreo, intraperitoneal). 

Por último, um grupo de ratos (n=6) CN e LP foram utilizados para quantificar, 

em tecidos responsivos à insulina: 1) o grau de fosforilação em tirosina do substrato 

do receptor de insulina (pp185 - IRS-1/IRS-2), após estímulo insulínico; 2) os 

conteúdos do receptor de insulina (Rβ) e de IRS-1. Nestes experimentos, os animais 

foram anestesiados com tiopental sódico (Thiopentax® - Cristália Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda, Itapira, Brasil, 3%, 5mg/ 100g peso corpóreo, intraperitoneal), 

realizando-se em seguida: laparotomia mediana, com retirada de amostras dos 

tecidos antes e após a injeção de 1,5 U de insulina regular (intravenosa pela veia 

porta) em tempos variáveis (30 segundos para fígado, 90 segundos para o 

gastrocnêmio e 120 segundos para o tecido adiposo branco periepididimal), 

seguindo protocolo de acordo com Saad et al. (1993). Em seguida, os animais foram 

eutanasiados por dose anestésica excessiva utilizando tiopental sódico (Thiopentax® 

- Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, Itapira, Brasil, 3%, 5mg/ 100g 

peso corpóreo, intraperitoneal). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            FIGURA 2 - Esquema representativo da metodologia utilizada no presente trabalho. 
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3.2 Análise histopatológica 

Para a análise histopatológica, 05 animais de cada grupo (LP e CN) foram 

selecionados aleatoriamente, 30 dias após a exposição pulpar. As hemimaxilas 

direitas foram retiradas e embebidas em formaldeído 4% por 48 horas. Após a 

desmineralização com EDTA 18% (aproximadamente 01 mês), as amostras foram 

embebidas em parafina. Foram feitos cortes sequenciais com 6-µm de espessura 

dos aspectos mesial-distal de todo o primeiro molar superior direito, e os cortes 

foram corados com hematoxilina e eosina. Estudos morfológicos foram realizados na 

área periapical. 

 

3.3 Determinação da glicemia (método de glicose-oxidase)  
A glicemia foi determinada pelo método da glicose-oxidase, um método 

enzimático específico para quantificação de glicose (Enzymatic glucose, ANALISA 

Diagnóstica, Belo Horizonte, Brasil). Neste teste, a glicose é oxidada 

enzimaticamente pela glicose oxidase, gerando ácido glucônico e água oxigenada 

(H2O2). A H2O2, em presença de peroxidase, produz a ligação oxidativa do fenol com 

a 4-aminoantipirina, dando origem a um composto róseo-avermelhado 

(quinonimina), com máximo de absorção em 505 nm de comprimento de onda.  

Para a dosagem de glicemia foram utilizados 10 µL da amostra de plasma ou 

de padrão (100 mg/dl) e 1,0 mL de reagente enzimático. Essa solução foi bem 

homogeneizada e colocada em banho-maria a 37°C durante 15 minutos. As 

absorbâncias do teste e do padrão foram determinadas em 505 nm, acertando o 

zero com o branco. 
Cálculos 
Glicose (mg/dl)= (Absorbância do teste ÷ Absorbância do padrão) x 100 

Glicose (mmol/L) = mg/dl x 0,0556 

 
3.4 Determinação de insulinemia  

A insulinemia foi quantificada pelo método de radioimunoensaio – RIE (Coat-A-

Count, Diagnostic Products Corporation, Los Angeles, EUA). Em resumo, trata-se de 

uma reação de competição entre antígenos (insulina fria e insulina marcada) para 

ligação a um anticorpo específico. Essa reação obedece à lei da ação de massas. 

Portanto, quanto mais insulina fria presente, ocorrerá maior formação do complexo 
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insulina fria-anticorpo, acarretando em queda na quantidade de complexo insulina 

marcada-anticorpo. 

 

3.7 Determinação da concentração plasmática de colesterol total  
A concentração plasmática de colesterol total foi determinada pelo método de 

colesterol oxidase (Katal Biotecnológica Ind. Com. Ltda., Belo Horizonte, Brasil), que 

é um método enzimático específico desta análise, na qual os ésteres de colesterol 

da amostra são hidrolisados pela colesterol esterase, produzindo colesterol livre. 

Este, em presença da colesterol oxidase e de oxigênio, produz peróxido de 

hidrogênio que, pela ação da peroxidase em presença de fenol e 4-aminoantipirina, 

produz um composto róseo avermelhado (quinonimina) com máximo de absorção 

em 500 nm. 

 Para a dosagem de colesterol total foram utilizados 10 µL da amostra ou de 

padrão e 1,0 mL de reagente enzimático. Essa solução foi homogeneizada e 

colocada em banho-maria a 37°C durante 10 minutos. As absorbâncias do teste e do 

padrão foram determinadas em 500 nm acertando o zero com o branco. 

 
Cálculos 

Colesterol (mg/dL) = (Absorbância do Teste ÷ Absorbância do Padrão) x 200 

Colesterol (mmol/L) = mg/dL x 0,0259 

 

3.5 Determinação da concentração plasmática do Colesterol HDL  
A determinação da concentração plasmática do colesterol HDL (HDL-C) foi 

realizada por um método enzimático de precipitação, específico para esta análise 

(Katal Biotecnológica Ind. Com. Ltda., Belo Horizonte, Brasil). O conjunto Colesterol 

HDL é um sistema que se destina à separação do colesterol ligado à fração HDL no 

plasma sanguíneo. A mistura ácido fosfotúngstico/cloreto de magnésio precipita os 

quilomicrons e as lipoproteínas de baixa densidade (LDL-C) e muito baixa densidade 

(VLDL-C) sem alterar a solubilidade das lipoproteínas de alta densidade (HDL-C). 

Após centrifugação, recolhe-se o líquido sobrenadante que contém a fração HDL-C 

cujo colesterol é determinado enzimaticamente. 

 Para a dosagem de HDL-C foram utilizados 100 µL da amostra ou de padrão e 

1,0 mL de reagente de cor. Essa solução foi bem homogeneizada e colocada em 
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banho-maria a 37°C durante 10 minutos. As absorbâncias do teste e do padrão são 

determinadas em 500 nm acertando o zero com o branco. 

Cálculos 

Colesterol HDL(mg/dL) = (Absorbância do Teste ÷ Absorbância do Padrão) x 40* 

*OBS: O valor 40 leva em conta a diluição do soro na etapa de precipitação. 

  
3.6 Determinação da concentração plasmática dos triglicérides  

A concentração plasmática dos triglicérides foi determinada pelo método 

enzimático da glicerol-P-oxidase, específico para quantificação de triglicérides (Katal 

Biotecnológica Ind. Com. Ltda., Belo Horizonte, Brasil). No presente método, os 

triglicérides do plasma são hidrolisados pela lipase lipoproteica, produzindo glicerol 

livre. Este é fosforilado pela glicerol quinase, cujo produto sofre a ação da glicerol-P-

oxidase, a qual, em presença de oxigênio, produz peróxido de hidrogênioque, sob a 

ação da peroxidase em presença de um reagente fenólico (p-clorofenol) e 4-

aminoantipirina, produz um composto róseo avermelhado (quinonimina), com 

máximo de absorção em 500 nm. 

  Para a dosagem dos triglicérides, foram utilizados 10 µL da amostra ou de 

padrão e 1,0 mL de reagente de cor. Essa solução foi homogeneizada e colocada 

em banho-maria a 37°C durante 10 minutos. As absorbâncias do teste e do padrão 

são determinadas em 500 nm acertando o zero com o branco. 

Cálculos 

Triglicérides (mg/dl) = (Absorbância do Teste ÷ Absorbância do Padrão) x 200 

Triglicérides (mmol/L) = mg/dL x 0,0113 

 

3.7 Determinações das concentrações plasmáticas do LDL-C e VLDL-C  
Os valores do colesterol VLDL e colesterol LDL foram obtidos pela equação 

de Friedewald et al. (1972): 
Cálculos 

VLDL-C (mg/dl) = (Triglicérides (mg/dl)/ 5) 

LDL-C (mg/dl) = Colesterol total – (Colesterol HDL + Colesterol VLDL) 

 
3.8 Teste endovenoso de tolerância à insulina (ITT) curto:  

Os animais foram anestesiados com tiopental sódico (Thiopentax® - Cristália 

Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, Itapira, Brasil, 3%, 5mg/ 100g peso 
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corpóreo, intraperitoneal). Então, realizou-se a injeção de insulina (Novolin®, Novo 

Nordisk, Bagsvaerd, Dinamarca) pela veia peniana ministrada na dose de 0,75U/ kg 

de peso corpóreo. Amostras de sangue foram colhidas (por secção da cauda) nos 

tempos: 0 (antes da injeção hormonal), 4, 8, 12, 16 minutos após a injeção de 

insulina e, em todos os tempos, a glicemia foi mensurada por meio de um monitor de 

glicemia (Accu-Chek Advantage, Roche Diagnostics, Mannheim, Alemanha). A 

velocidade de desaparecimento da glicose (Kitt) foi calculada pela fórmula Ln2/t½.  O 

t ½ da glicose foi calculado de acordo com Bonora et al. (1989) a partir da inclinação 

da curva de regressão mínima durante a fase linear de declínio da concentração 

plasmática de glicose, ou seja t ½= Ln2/coeficiente de x. Sabe-se que, quanto menor 

o valor de Kitt, menor é a sensibilidade insulínica. 

 

3.9 Concentrações plasmáticas de citocinas 
As concentrações plasmáticas de TNF-α e IL-6 foram determinadas pelo 

método de Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) com a utilização de kits, 

seguindo as instruções dos fabricantes. Os kits comerciais utilizados foram 

respectivamente Biosource International, Camarillo, EUA (para mensurar o TNF-α) e 

BD Biosciences, San Diego, EUA; Biovedor, Heidelberg, Alemanha (para mensurar o 

IL-6). 

 

3.10 Avaliação do grau de fosforilação em tirosina do substrato do receptor de 
insulina pp185 (IRS-1/IRS-2) e dos conteúdos de Rβ e de IRS-1 
 
3.10.1 Preparação das amostras para “Western blotting”  

Imediatamente após a extração, os tecidos foram homogeneizados em 

Polytron (24000 rpm durante 10 segundos) em 2 mL de tampão de extração (Tris 

100 mM pH 7,5;  EDTA 10 mM;  SDS 1%;  NaF 100 mM; Pirofosfato de Na 10 mM; 

Ortovanadato de Na 10 mM; 0,1mg/mL Aprotinina) e mantidos em banho-maria (100 

�C) durante 10 minutos, transferidos para gelo e, então, centrifugados a 16000g 

durante 40 minutos (à 4 �C). Do sobrenadante foram retiradas alíquotas para 

determinação da concentração protéica pelo método de Bradford (Bio-Rad Protein 

Assay - Bio-Rad Laboratories, Hercules, USA) e para estoque em tampão 
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desenvolvido por Laemmli (1970) (azul de bromofenol 0,1%; SDS 10 %; fosfato de 

sódio 1M pH 7,0; glicerol 50%; DTT 15%). 

 

3.10.2 “Western blotting” 

� “SDS-PAGE” - (Sodium Dodecyl Sulfate - Polyacrylamide Gel 

Electrophoresis):  

A primeira etapa do “Western blotting” consistiu na submissão das amostras 

(185 µg de proteína em cada poço) a uma corrida eletroforética em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE). Através deste método, foi possível separar proteínas de 

acordo com seu peso molecular, sem que as unidades protéicas fossem perdidas, 

permitindo estudos posteriores nessas frações protéicas. Foi utilizado o método 

desenvolvido por Laemmli (1970) e modificado por Garfin (1990), o qual envolve um 

sistema descontínuo de dois géis contíguos, mas diferentes em sua composição: o 

gel de “stacking” (3,39% T, 2,7% C - acrilamida 3,3%; bisacrilamida 0,09%; Tris 25 

mM, pH 8,9; EDTA 2,0 mM; SDS 0,1%; TEMED 0.111%; Persulfato de amônio 

0,27%) e o gel de resolução (6,16% T, 2,7% C - acrilamida 6%; bisacrilamida 0,16%; 

Tris 388 mM, pH=6,7; EDTA 2,1 mM; SDS 0,1%; TEMED 0.115%; Persulfato de 

amônio 0,17%; glicerol 10%). Na montagem, o gel de resolução ficou sob o gel de 

“stacking”, com orientação vertical, num sistema de câmaras que manteve as 

porções superiores e inferiores do gel em contato com um tampão de corrida (Tris  

50 mM; glicina 375 mM; SDS 0,1%; EDTA 1,8 mM).  

No gel de “stacking” foram aplicadas as amostras solubilizadas em tampão de 

Laemmli. Imediatamente antes da aplicação, as amostras foram fervidas por 4 

minutos. A eletroforese foi realizada em equipamento para minigel da Bio Rad (Mini-

Protean, Bio Rad Laboratories, Richmond, CA. EUA), e começou com a corrida no 

gel de “stacking” sob voltagem constante em 30 mV até que ocorresse o 

empacotamento da amostra, o que pôde ser observado na transição dos géis. 

Posteriormente foi aplicada voltagem constante de 100 V para a corrida no gel de 

resolução, durante aproximadamente 2 horas. 

Juntamente com as amostras, sempre foi colocado um padrão de proteínas 

de conhecidos pesos moleculares (marcadores). 

 

� Transferência eletroforética  
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Após a separação das frações protéicas no gel de poliacrilamida, foi feita a 

transferência eletroforética dessas frações para uma membrana de nitrocelulose 

Hybond-C Super (GE Healthcare Buckinghamshire, Germany). 

A transferência foi realizada sob voltagem constante de 100 V, durante 2 

horas, à 4�C, utilizando-se o tampão de transferência (Tris 25 mM, glicina 192 mM, 

metanol 20%, SDS 0,02%).  

 

� “Immunoblotting” 
Após a transferência eletroforética, foi iniciado o processo de imunodetecção 

de proteínas específicas, desenvolvido por Kruger e Hammond (1988). A membrana 

de nitrocelulose foi, primeiramente, incubada na presença de solução bloqueadora 

(solução basal - SB - NaCl 150 mM;  Tris 10 mM; "Tween" 20 0,02%; pH 7,2  - 

acrescida de  5% de leite desnatado em pó - 0% de gordura) durante 2 horas à 

temperatura ambiente, e então, lavada com solução basal por três sessões de 10 

minutos cada.  Em seguida, a membrana foi incubada em solução (SB + 3% de leite 

desnatado em pó - 0% de gordura) contendo os anticorpos antifosfotirosina (Santa 

Cruz Biotechnology, Inc, Santa Cruz, EUA), ou anti-IRS-1 (Santa Cruz 

Biotechnology, Inc, Santa Cruz, EUA) ou anti-Rβ (Santa Cruz Biotechnology, Inc, 

Santa Cruz, EUA) por 4 horas em temperatura ambiente. Posteriomente, foram 

realizadas três lavagens com solução basal, e as membranas foram incubadas em 

solução (SB + 1% de leite desnatado em pó - 0% de gordura) com segundo 

anticorpo contendo peroxidase de “horseradish” (“kit’ de quimioluminescência – ECL 

– GE Healthcare Buckinghamshire, Alemanha), durante 1 hora em temperatura 

ambiente. Novamente, foram realizadas 3 lavagens das membranas de nitrocelulose 

com solução basal, com duração de 10 minutos cada lavagem.  Após estes 

procedimentos, as membranas foram levadas até uma câmara escura, onde foi 

adicionado 1 ml de cada  solução de detecção  1 e 2 (do kit de ECL - GE Healthcare 

Buckinghamshire, Alemanha), e incubou-se por 1 minuto. Por fim, foi drenado o 

excesso de reagente e a membrana de nitrocelulose foi exposta a filme de RX 

(Hyperfilm ECL– GE Healthcare Buckinghamshire, Alemanha) dentro de um cassete 

para autorradiografia (GE Healthcare Buckinghamshire, Alemanha) à prova de luz, 

durante 10 minutos, em temperatura ambiente. O filme foi processado com solução 
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reveladora e reforçadora GBX (Kodak Brasileira, São Paulo, Brasil) e solução 

fixadora e reforçadora GBX (Kodak Brasileira, São Paulo, Brasil). 

A intensidade dos "blots” foi avaliada por densitometria óptica, utilizando-se o 

programa Scion Image (Scion Image-Release Beta 3b, NIH, Frederick, MD, EUA). 

 
3.11 Análise Estatística 

Duas análises estatísticas foram realizadas: 

1) Para o sinal insulínico:   

A normalidade do conjunto de dados analisados foi verificada. As análises 

estatísticas foram realizadas por análise de variância, seguida pelo teste de correção 

de Tukey quando a análise de variância sugeriu uma diferença significativa entre os 

grupos (p<0,05). As análises estatísticas foram realizadas com os programas 

estatísticos BioEstat 5.0 (BioEstat 5.0, Pará, Brasil) e SAS (SAS System, v. 9.2. SAS 

Institute Inc, Cary, North Carolina, USA).   

2) Para a análise das concentrações plasmáticas do peso corpóreo, ingestão 

alimentar, glicose em jejum, insulina, citocinas, ensaios lipídicos e valores do Kitt: 

As análises estatísticas foram analisadas pelo teste t de Student. O valor de 

p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

Todos os valores foram apresentados como média � EPM. 
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4 RESULTADOS 
4.1 Análise histológica da inflamação  

Os ratos CN apresentaram aspectos normais da inserção periodontal na 

região periapical. Por outro lado, observou-se orifício na região coronária causado 

pela broca, necrose pulpar e lesão periapical estabelecida, com presença de 

infiltrado inflamatório, nos cortes histológicos obtidos 30 dias após a indução da 

pulpite experimental em ratos com lesão periapical (LP) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3 - Fotomicrografias de molar saudável (controle-CN) e molar 

com lesão periapical (LP) após 30 dias. Em A e B são 

exibidos aspectos normais da inserção periodontal na região 

periapical. C e D representam vista panorâmica de molar 

com LP, evidenciando abertura coronária (asterisco), 

necrose pulpar e lesão periapical estabelecida, com 

presença de infiltrado inflamatório, desorganização do 

ligamento periodontal e extensa área de reabsorção óssea. 

Abreviaturas e símbolos: setas pretas, infiltrado inflamatório; 

d, dentina; dp, polpa dental; ab, osso alveolar; pl, ligamento 

periodontal; *, abertura coronária realizada por broca. 
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4.2 Peso corpóreo e ingestão alimentar: 
Os ratos com LP não apresentaram diferença tanto no peso corpóreo (Figura 

4) como na ingestão alimentar (Figura 5) em relação aos ratos CN, desde a indução 

da lesão periapical até a realização dos experimentos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4 - Peso corpóreo dos ratos-controle (CN) e ratos 

com lesão periapical (LP) durante 30 dias. Os 

valores são expressos como média ± EPM, n = 

10. 

 

FIGURA 5 - Ingestão alimentar de ratos-controle (CN) e ratos 

com lesão periapical (LP) durante 30 dias. Os 

valores são expressos como média ± EPM, n=10. 
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4.3 Glicemia, Insulinemia e Lipidemia em jejum 
Não foram observadas diferenças nas concentrações plasmáticas de 

glicemia, insulinemia, colesterol total, triglicérides, colesterol HDL, colesterol LDL e 

Colesterol VLDL nos ratos do grupo LP em relação aos ratos do grupo CN (Tabela 

1).  
 

Tabela 1 - Glicemia, Insulinemia e Lipidemia em jejum dos ratos-controle (CN) e 

ratos com lesão periapical (LP) 

  CN  LP  

Glicemia (mg/dL) 121,4 ± 7,46 119,2 ± 5,13  

Insulinemia (μIU/mL) 9,824 ± 3,20 9,479 ± 4,96 

Colesterol Total (mg/dl) 68,79 ± 3,84 61,50 ± 2,02 

Triglicérides (mg/dl) 77,29 ± 8,98 61,14 ± 12,76 

Colesterol HDL (mg/dl)  19,86 ± 1,30 17,57 ± 0,72 

Colesterol LDL (mg/dl) 33,31 ± 2,30 33,17 ± 2,64 

Colesterol VLDL (mg/dl) 15,46 ± 1,80 12,23 ± 2,55 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores expressos como média ± EPM, n=10. 
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4.4 Teste de tolerância à insulina (ITT) 
 
Calculou-se a taxa de desaparecimento da glicose (Kitt) durante o teste de 

tolerância à insulina (ITT). O grupo LP apresentou uma taxa de decaimento da 

glicose (Kitt) menor (p<0.05) em relação ao grupo CN (Figura 6). 

 

 

 

 
 

 
  

FIGURA 6 - Velocidade de desaparecimento da glicose 

(Kiit) em ratos do grupo controle (CN) e do 

grupo com lesão periapical (LP). Os animais 

foram submetidos ao teste de tolerância à 

insulina (0,75U / kg de peso corpóreo) e as 

amostras foram coletadas nos tempos 0 

(basal), 4, 8, 12, 16 minutos após a injeção 

de insulina. O Kitt foi calculado como descrito 

em Materiais e Métodos e os valores são 

expressos como média ± EPM, n = 10.  

*p<0,05 para CN vs. LP. 
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4.5 Concentrações plasmáticas de TNF-α e IL-6 
Em relação às citocinas estudadas, observou-se aumento apenas nas 

concentrações plasmáticas de TNF-α no grupo LP em relação ao CN. As 

concentrações plasmáticas de IL-6 não apresentaram diferenças significativas entre 

os grupos (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2 - Concentrações plasmáticas de TNF-α e IL-6 nos ratos-controle (CN) e 

ratos com lesão periapical (LP) 

  CN  LP  

TNF-α (pg/ml)  4,61 ± 0,55 7,19 ± 0,62* 

IL-6 (pg/ml)  10,86 ± 0,44 11,44 ± 0,31  

Valores expressos como média ± EPM, n=8. *p< 0,05 CN vs. LP. 
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4.6 Avaliação do grau de fosforilação em tirosina da subunidade beta do 
receptor de insulina (Rβ) no tecido adiposo branco periepididimal e fígado 

Em análise intragrupos, observou-se aumento no grau de fosforilação em 

tirosina do RI após o estímulo insulínico com relação ao estado basal tanto em 

tecido adiposo branco como em fígado. Em análise intergrupos, após estímulo 

insulínico, o grau de fosforilação em tirosina do RI foi reduzido (p<0.05) no grupo LP 

em relação ao grupo CN em ambos os tecidos (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURA 7 - Avaliação do grau de fosforilação em tirosina da subunidade beta do 

receptor de insulina (Rβ) antes (-) e após (+) o estímulo insulínico no 

tecido adiposo branco periepididimal (A, B) e fígado (C, D) de ratos-

controle (CN) e de ratos com lesão periapical (LP). Em A e C 

autorradiografia típica: quantidades iguais de proteína foram submetidas à 

SDS-PAGE (185 µg). β-actina foi utilizada como controle. Em B e D, 

valores do grau de fosforilação em tirosina do RI, expressos em unidades 

arbitrárias, são apresentados como média ± EPM, n=6. 

* p<0,05 insulina (-) vs. insulina (+); 

 † p<0,05 CN (+) vs. LP (+).  
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4.7 Avaliação do conteúdo do receptor de insulina - subunidade β (Rβ) no 

tecido adiposo branco periepididimal, músculo esquelético gastrocnêmio e 
fígado 

Não houve diferença no conteúdo de Rβ entre os grupos CN e LP em todos 

os tecidos estudados (Figura 8). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 - Avaliação do conteúdo da subunidade β do receptor de insulina (Rβ) no 

tecido adiposo branco periepididimal (A, B), músculo gastrocnêmio (C, D) e 

fígado (E, F) de ratos-controle (CN) e de ratos com lesão periapical (LP). Em 

A, C e E autorradiografia típica: quantidades iguais de proteína foram 

submetidas à SDS-PAGE (185 µg). β-actina foi utilizada como controle. Em 
B, D e F, valores do conteúdo do Rβ, expressos em unidades arbitrárias, são 

apresentados como média ± EPM, n=6. 
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4.8 Avaliação do grau de fosforilação em tirosina do substrato do receptor de 
insulina pp185 (IRS-1/IRS-2) no tecido adiposo branco periepididimal, músculo 
esquelético gastrocnêmio e fígado 

Em análise intragrupos, observou-se aumento no grau de fosforilação em 

tirosina da pp185 após o estímulo insulínico com relação ao estado basal entre 

todos os tecidos estudados. Já em análise intergrupos, após estímulo insulínico, o 

grau de fosforilação em tirosina da pp185 foi reduzido (p<0.05) no grupo LP em 

relação ao grupo CN nos tecidos adiposo e muscular. Contudo, esta alteração no 

sinal insulínico não foi observada no fígado (Figura 9). 

 

FIGURA 9 - Avaliação do grau de fosforilação em tirosina da pp185 (IRS-1/IRS-2) antes (-) 

e após (+) o estímulo insulínico no tecido adiposo branco periepididimal (A, B), 

músculo gastrocnêmio (C, D) e fígado (E, F) de ratos-controle (CN) e de ratos 

com lesão periapical (LP). Em A, C e E autorradiografia típica: quantidades 

iguais de proteína foram submetidas à SDS-PAGE (185 µg). β-actina foi 

utilizada como controle. Em B, D e F, valores do grau de fosforilação em 

tirosina da pp185, expressos em unidades arbitrárias, são apresentados como 

média ± EPM, n=6. * p<0,05 insulina (-) vs. insulina (+); † p<0,05 CN (+) vs. LP 

(+). 

D)B) F)
U

ni
da

de
s a

rb
itr

ár
ia

s/
μg

de
 p

ro
te

ín
a

200

100

0
- +          - +

CN LP

U
ni

da
de

s a
rb

itr
ár

ia
s/
μg

de
 p

ro
te

ín
a

200

100

*
* †

- +              - +

CN LP

0

U
ni

da
de

s a
rb

itr
ár

ia
s/
μg

de
 p

ro
te

ín
a

- +         - +

CN LP

* †
*150

100

0

50

A)

CN

pp185

β actina

- +        - +
LP

insulina

C)

CN

pp185

β actina

- +       - +
LP

insulina

E)

CN

pp185

β actina

- +        - +

LP

insulina

MúsculoTecido Adiposo Fígado

* *



52 

 

D)B) F)

U
ni

da
de

s a
rb

itr
ár

ia
s/
μg

de
 p

ro
te

ín
a

100

0
CN LPU

ni
da

de
s a

rb
itr

ár
ia

s/
μg

de
 p

ro
te

ín
a

150

50

CN LP
0 U

ni
da

de
s a

rb
itr

ár
ia

s/
μg

de
 p

ro
te

ín
a

CN LP

150

100

0

50

A)

CN

IRS-1 (185 kDa)

β actina

LP

C)

CN

β actina

LP

E)

CN

β actina

LP

MúsculoTecido Adiposo Fígado

150

50

100

IRS-1 (185 kDa) IRS-1 (185 kDa)

4.9 Avaliação do conteúdo do substrato do receptor de insulina IRS-1 no 
músculo esquelético gastrocnêmio, tecido adiposo branco periepididimal e 
fígado 

Em relação ao conteúdo de IRS-1, observou-se que não houve diferenças 

entre os grupos CN e LP em todos os tecidos estudados (Figura 10). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 10 - Avaliação do conteúdo do IRS-1 no tecido adiposo branco periepididimal (A, 

B), músculo gastrocnêmio (C, D) e fígado (E, F) de ratos-controle (CN) e de 

ratos com lesão periapical (LP). Em A, C e E autorradiografia típica: 

quantidades iguais de proteína foram submetidas à SDS-PAGE (185 µg). β-

actina foi utilizada como controle. Em B, D e F, valores do conteúdo do IRS-1, 

expressos em unidades arbitrárias, são apresentados como média ± EPM, 

n=6. 
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5 DISCUSSÃO 
 

É relatada, na literatura, uma possível associação bidirecional entre lesão 

periapical (LP) e alterações no metabolismo de glicose, pois a LP pode afetar 

negativamente a homeostasia glicídica (BAIN et al., 2009) e o estado hiperglicêmico 

pode gerar efeitos deletérios sobre a condição pulpar, aumentando a extensão da 

LP e a reabsorção óssea alveolar (KOHSAKA et al., 1996). Há algum tempo tenta-se 

estabelecer os efeitos de infecções localizadas sobre a circulação sistêmica. Nesse 

sentido, Walton e Langeland (1978) relatam estar bem elucidado na literatura que 

uma variedade de materiais e substâncias, quando inoculados em tecido pulpar, 

pode migrar para tecidos adjacentes ao dente e até mesmo para a circulação 

sistêmica, devido à ligação circulatória entre a polpa dental e outras estruturas 

distantes da cavidade oral. Essa correlação torna-se válida quando patologias 

bucais de caráter inflamatório ocorrem em concomitância com outras injúrias de 

caráter sistêmico, como por exemplo, aterosclerose, artrite reumatoide e diabetes 

mellitus tipo-2 (DM2) (ZHANG et al., 2011). Nessa linha de raciocínio, sabe-se que 

doenças inflamatórias orais, incluindo a LP, podem aumentar a liberação de 

citocinas no sistema circulatório, produzindo um estado sistêmico hiperinflamatório, o 

que pode contribuir para o surgimento ou aumento de resistência insulínica (IR) 

(ASTOLPHI et al., 2012; BAIN et al., 2009; CHEHOUD et al., 2008; COLOMBO et 

al., 2012; DEL AGUILA et al., 1999; DONAHUE; WU, 2001; SHIRAKASHI et al., 

2012).  

As características referentes à LP induzida em ratos apresentam-se 

semelhantes àquelas da doença endodôntica em humanos, tornando possível a 

extrapolação dos resultados obtidos nestes modelos experimentais (BAIN et al., 

2009; SCARPARO et al., 2011). No momento da eutanásia os ratos do presente 

estudo foram considerados adultos (03 meses), já que, se comparados aos seres 

humanos, estes animais têm infância breve e acelerada, desenvolvendo-se 

rapidamente durante a juventude e tornando-se sexualmente maduros com cerca de 

seis semanas de idade (RAT BEHAVIOR AND BIOLOGY, 2011). 

As imagens histopatológicas (Figura 3) demonstram que a lesão pulpar 

induzida por broca foi efetivada nos ratos utilizados no experimento em tela e que, 

após 30 dias, encontrava-se progredida para LP. Nesse sentido, a lesão pulpar é 

considerada por alguns autores como pré-requisito para o desenvolvimento de 
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inflamação periapical (STASHENKO et al., 1998; STERN et al., 1981). Em todos os 

espécimes analisados pôde-se observar a presença de tecido necrosado em toda a 

cavidade pulpar com extensão ao periápice dentário. Notou-se também a presença 

de reabsorção cementária, dentinária e óssea, de extensão moderada. Ainda, a 

região do ligamento periodontal, junto ao vértice apical, apresentou-se 

desorganizada, com presença de tecido necrosado e inflamação subjacente. Todas 

as lesões encontradas foram de características compatíveis com granuloma 

periapical com origem devido à necrose pulpar após exposição. De acordo com 

Consolaro (2008), o granuloma periapical constitui-se de um aglomerado de células 

inflamatórias nos tecidos periodontais apicais, especialmente de macrófagos, 

caracterizando a forma organizacional de granuloma. A finalidade da LP baseia-se 

em circunscrever, delimitar e localizar possíveis agentes agressores de difícil 

destruição, representando uma resposta de defesa local (STASHENKO, 1990). No 

caso do granuloma periapical, o agente agressor está representado pela microbiota 

presente no canal radicular com saída frequente de bactérias e seus produtos 

tóxicos pelo forame apical. Ainda, em dentes com necrose pulpar, logo na 

desembocadura do forame apical, no canal cementário, acumulam-se muitos 

neutrófilos, que são leucócitos polimorfonucleares especializados em atuar de 

prontidão e de forma especializada contra as bactérias estafilococos e estreptococos 

predominantes na microbiota dos canais radiculares infectados (CONSOLARO, 

2008). 

Nesse sentido, no presente estudo foi possível identificar nos dentes com LP 

um infiltrado inflamatório bem evidente, constituído principalmente por neutrófilos 

polimorfonucleares e células mononucleares. Estes achados corroboram os 

resultados de Pinto (2006), nos quais as lesões periapicais induzidas em ratos 

apresentam infiltrado inflamatório predominantemente polimorfonuclear no 30º dia e, 

após a cronificação, passa a conter infiltrado predominantemente mononuclear. 

Metzger (2000) também relata a presença de neutrófilos nas pulpites crônicas, 

nomeando estas células de “fagócitos profissionais”, devido à sua ação fagocítica. 

Apesar de os neutrófilos serem encontrados principalmente em lesões agudas, sua 

presença em pulpites crônicas de 30 dias pode atingir até 40% do total de células 

inflamatórias (YU; STASHENKO, 1987). A presença dos neutrófilos pode ser 

explicada porque estas células tendem a persistir nos granulomas periapicais, 

atuando na destruição do tecido periapical por meio da liberação de elastase, 
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colagenase e catepsina. Adicionalmente, componentes do sistema complemento, 

produtos bacterianos, macrófagos, produtos da degradação de colágeno e linfocinas 

podem atrair quimicamente os neutrófilos (STERN et al., 1981).  

A presença de neutrófilos e células mononucleares nas lesões endodônticas 

dos ratos do presente estudo também corroboram os achados de Yu e Stashenko 

(1987), os quais afirmam que as células mononucleares correspondem até 60% do 

granuloma periapical de ratos no 30º. Essa mistura de células polimorfonucleares e 

células mononucleares permitem afirmar que a LP é caracterizada por possuir 

infiltrado inflamatório do tipo “misto” (HAHN et al., 1989). Sabe-se que ao redor do 

forame apical e após o aglomerado de neutrófilos, se localizam os leucócitos 

mononucleares do tipo macrófagos, linfócitos e plasmócitos (CONSOLARO, 2008). 

Ao estudarem 13 dentes humanos com LP, Torabinejad e Kettering (1985) 

descobriram que as LP apresentam linfócitos B e T, sendo que o número de células 

T é superior ao de células B, permitindo sugerir que o sistema imune mediado por 

células exerce importante função na patogenia das lesões periapicais. Os linfócitos T 

são variados e possuem grande número de funções, dentre elas, o comando do 

reconhecimento imunológico em resposta a um antígeno por meio da ligação destes 

aos receptores de membrana das células T (TCR). Após sua ativação, são 

secretadas várias citocinas, que irão regular a intensidade e/ou duração da resposta 

imune de acordo com a presença de células-alvo (JONTELL et al., 1998). Na LP, por 

exemplo, encontram-se linfócitos T4+ ou CD4 (T helper ou células auxiliares). 

Especificamente, os linfócitos T helper-1 (Th1) produzem predominantemente: 1) 

interleucina-2 (IL-2), que transformam os linfócitos T que estão em repouso em 

células ativas; 2) interferon-gama (IFN-γ), que, juntamente com os linfócitos T 

ativados, desempenham papel central no recrutamento e ativação de macrófagos e 

osteoclastos (KOPP; SCHWARTING, 1989); 3) TNF-α (KAWASHIMA; STASHENKO, 

1999). Já os linfócitos T helper-2 (Th2) produzem as interleucinas IL-4, IL-5 e IL-6, 

que estimulam a diferenciação, proliferação e ativação de linfócitos B (ABBAS; 

LICHTMAN, 2003; JONTELL et al., 1998). Os linfócitos B reconhecem o receptor de 

superfície dos antígenos e, então, produzem e secretam anticorpos que irão se ligar 

especificamente ao antígeno. Adicionalmente, Marton e Kiss (1993) relatam alta 

concentração de macrófagos na LP, sugerindo que estas células são componentes 

essenciais do granuloma periapical. Os macrófagos realizam funções produtora e 
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reguladora da inflamação por meio dos seus mediadores solúveis, além de serem a 

principal fonte das citocinas IL-1α, IL-1β e TNF-α (METZGER, 2000).  

Neste estudo, as concentrações plasmáticas de TNF-α encontraram-se 

elevadas nos ratos após 30 dias de indução da LP. Entretanto, não foi encontrada 

diferença na quantidade sérica de IL-6 entre os grupos CN e LP (Tabela 2). Isso 

pode ser explicado devido aos fatores relacionados à progressão da LP, já que em 

estudo anterior utilizando roedores com este tipo de lesão, encontrou-se que a 

produção do TNF-α é iniciada sete dias após a indução de lesão pulpar e sofre 

considerável aumento no 28º dia. Além disso, descobriram-se nos mesmos animais 

que a IL-6 tem sua produção aumentada até o 14º dia pós-indução e, então, começa 

a diminuir (KAWASHIMA; STASHENKO, 1999). Os resultados do presente trabalho 

também corroboram parte dos achados de Bain et al. (2009), os quais afirmam que o 

TNF-α encontra-se aumentado na circulação sistêmica de ratos com LP. Estes 

autores também comprovam a presença de IL-6 e IL-1β em cornos uterinos e TNF-α 

em fígado de ratas com LP.  Adicionalmente, Zhang et al. (2011) relatam aumento 

considerável na concentração sérica de outros fatores, como IL-18 e 

metaloproteinase de matriz 9 (MMP-9) em ratas com LP. Porém, o presente trabalho 

não corrobora os achados de Bain et al. (2009) e Zhang et al. (2011) em relação à 

IL-6, já que estes autores relataram o aumento desta citocina na circulação geral de 

ratas com LP crônica (38 dias após exposição pulpar). Além disso, Abdolsamadi et 

al. (2008) indicam a presença de IL-6 sérica em humanos com LP. Adicionalmente, 

demonstra-se na literatura que a concentração de citocinas também se encontra 

aumentada na circulação sérica de pessoas com DP (ABDOLSAMADI et al., 2008; 

COLOMBO et al., 2012; LOOS, 2005). Ainda, em trabalho recente realizado em 

nosso laboratório utilizando ratos com DP induzida por 28 dias, os níveis séricos de 

TNF-α estavam aumentados, o que não ocorreu com a IL-6 (COLOMBO et al., 

2012). O tratamento da LP pode atuar na reversão do quadro inflamatório sistêmico, 

visto que as concentrações plasmáticas de citocinas podem ser reduzidas em 

pacientes submetidos à apicectomia, curetagem (MÁRTON et al., 1988; MÁRTON; 

KISS, 2000), exodontia (REN; MALMSTROM, 2007) ou terapia endodôntica 

convencional (KETTERING; TORABINEJAD, 1984). 

Como abordado anteriormente, o microambiente do canal pulpar exposto 

cronicamente apresenta, em sua maioria, colonização composta por diversos tipos 

de bactérias gram-negativas anaeróbias (SUNDQVIST, 1992), dotadas de 
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lipopolissacarídeos (LPS) na parede celular (WOLFF, 1973). Um importante efeito 

causado pelo LPS consiste na capacidade em ativar o receptor toll like-4 (TLR4) e 

acentuar o processo inflamatório por meio da produção de mais citocinas (HOU et 

al., 2000; MEDZHITOV, 2001). Nesse sentido, os LPS ligam-se à proteína ligante de 

LPS (LBP ou LPS-binding protein), que estão naturalmente presentes no soro. 

Imediatamente, a LBP transfere as moléculas de LPS a uma proteína chamada 

CD14 (“cluster” ou agrupamento de diferenciação 14, localizada na superfície de 

macrófagos) (STONE, 1994). O CD14 por si só não pode penetrar nas membranas 

celulares e, assim, não consegue gerar um sinal diretamente às células. Então, o 

CD14 se liga ao TLR4 presente na superfície celular (TIZARD, 2009), por exemplo, 

de linfócitos B e T. Esse processo caracteriza a nomeação dos macrófagos como 

“apresentadores de antígenos” (LUISI et al., 2004). A ligação do LPS ao complexo 

CD14/TLR4 ativa os macrófagos e estimula a produção de citocinas inflamatórias 

(STONE, 1994; TIZARD, 2009), principalmente o TNF-α e IL-6 (BLETSA et al., 2006; 

BAIN et al., 2009). Sob estímulo de LPS sintético, o ligante da proteína de 

membrana CD40 (CD40L) presente em células do sistema imune (linfócitos, 

macrófagos e células dendríticas), mostra-se capaz de produzir as citocinas TNF-α e 

IL-6, demonstrando a capacidade destes componentes bacterianos em acentuar 

uma resposta inflamatória (WAGNER et al., 2004).  Kayaoglu e Ørstavik (2004) 

aventam que, após ativação dos linfócitos T pelos produtos bacterianos, há 

subsequente liberação de fator de necrose tumoral beta (TNF-β) e IFN-γ por estas 

células, que, por sua vez, também estimulam a liberação de TNF-α pelos 

macrófagos. Além disso, o IFN-γ ativa a produção do óxido nítrico (NO), que possui 

alto poder citotóxico (KAYAOGLU; ØRSTAVIK, 2004), levando à destruição celular e 

acentuação do processo inflamatório (LUISI et al., 2004), além de ocasionar 

disfunção das células β pancreáticas com, consequentemente, diminuição na 

secreção de insulina (SHIMABUKURO et al., 1997). O NO também pode afetar o 

sinal insulínico (SI) por meio da diminuição da fosforilação das proteínas PI3K e Akt 

(PERREAULT; MARETTE, 2001).  

Há aproximadamente duas décadas, a relação entre inflamação e IR tem sido 

explorada (KERN et al., 2001; UYSAL et al., 1997; VENTRE et al., 1997). Como 

supracitado, estas investigações procederam-se após o pioneirismo de Hotamisligil 

et al. (1993) em demonstrar que o tecido adiposo de ratos obesos pode expressar a 

citocina TNF-α, fundamental para o desenvolvimento de IR. Seguindo esta linha de 
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raciocínio, Hotamisligil et al. (1999) observaram que camundongos obesos knockout 

para TNF-α, apresentaram até duas vezes maior sensibilidade insulínica em relação 

aos camundongos obesos selvagens. A partir desse trabalho, determinou-se que o 

aumento de TNF-α pode ser o suficiente para ocasionar IR (HOTAMISLIGIL, 1999) 

e, desde então, vários estudos vem se desenvolvendo com a finalidade de identificar 

a função exata do TNF-α no desencadeamento de IR (KERN et al., 2001; UYSAL et 

al., 1997; VENTRE et al., 1997).  

Atualmente, pode-se afirmar que a obesidade constitui estado metabólico 

inflamatório, denominado “metainflamação”, que se refere à presença de um 

determinado (“baixo”) grau de inflamação crônica em resposta à presença de 

citocinas, principalmente o TNF-α, e ao excesso de nutrientes e outros metabólitos 

(WELLEN; HOTAMISLIGIL, 2005). Esta metainflamação está classificada como 

característica-chave na relação entre obesidade e DM2 (KIM et al., 2009). Para 

tentar esclarecer esta conexão, alguns autores citam diversas citocinas advindas do 

tecido adiposo branco (adipocinas) na correlação com a alteração do SI em roedores 

(DYCK et al., 2006), pois o aumento destas adipocinas nos indivíduos obesos está 

correlacionado com a IR (KIM et al., 2009). 

Charriere et al. (2003), ao analisarem cultura celular de pré-adipócitos de 

roedores, descobriram que o perfil dessas células possui alta semelhança com os 

macrófagos. Por meio deste experimento, demonstra-se que os pré-adipócitos 

possuem alta eficiência em transformar-se em macrófagos, enfatizando a estreita 

correlação evolucionária entre tecido adiposo e processo imune inato. Para 

corroborar, Lumeng et al. (2007) concluíram que os tecidos adiposos periepididimal, 

perirrenal, mesentérico e subcutâneo de animais e seres humanos obesos é 

caracterizado pelo acúmulo de macrófagos, com elevado poder na produção de 

adipocinas. Por outro lado, em ratos não obesos, os macrófagos do tecido adiposo 

não exibem fenótipo inflamatório, já que, nesse caso, as vias inflamatórias não estão 

ativadas devido à ausência de obesidade. Adicionalmente, sabe-se que macrófagos 

podem expressar receptores e produtos em comum com os adipócitos, incluindo 

proliferadores de peroxissoma gama (PPARγ) e metaloproteinases de matrizes 

(MMPs) (BOULOUMIÉ et al., 2001; MAKOWSKI et al., 2001; TONTONOZ et al., 

1998). 

Gregor e Hotamisligil (2011) detectaram semelhanças existentes entre 

obesidade e infecção, em decorrência dos marcadores inflamatórios existentes na 
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obesidade também estarem expressos de maneira similar em processos infecciosos. 

Isso pode ser explicado porque os mamíferos possuem habilidade em estocar 

energia excessiva devido ao longo curso evolucionário que enfrentaram (WELLEN; 

HOTAMISLIGIL, 2005). Todavia, o estoque energético em excesso pode ativar 

simultaneamente as vias metabólicas e inflamatórias, tornando possível a influência 

de uma via sobre outra, com consequente produção de citocinas que irão interagir 

negativamente com o receptor insulínico (RI) e desencadear a IR (WELLEN; 

HOTAMISLIGIL, 2005). Como abordado anteriormente, a IR constitui na falha em 

responder a concentrações normais de insulina circulante, podendo causar 

hiperglicemia (NATIONAL INSTITUTE OF DIABETES AND DIGESTIVE AND 

KIDNEY DISEASES, 2011). Em decorrência desta hiperglicemia, a IR torna-se uma 

faceta importante de diversas desordens clínicas, incluindo DM2, hipertensão e 

dislipidemia (REAVEN, 1988). Sabe-se que indivíduos com patologias orais 

crônicas, incluindo infecções endodônticas, têm maior probabilidade em desenvolver 

ateromas e doenças coronárias, devido à hiperlipidemia, se comparados aos 

indivíduos com saúde oral não comprometida (FRIEDLANDER et al., 2010). Nesse 

sentido, a IR exerce papel central na patogênese da dislipidemia, ocasionando 

aumento na liberação de ácidos graxos livres em células adiposas resistentes à 

insulina (MOORADIAN, 2009). Porém, ao comparar os ratos dos grupos LP e CN do 

presente estudo, não foram observadas diferenças significativas nas concentrações 

plasmáticas de colesterol total, VLDL-C, HDL-C, LDL-C e triglicérides (Tabela 1). 

Estes achados corroboram resultados obtidos anteriormente em nosso laboratório 

utilizando o mesmo modelo experimental (CINTRA et al., 2012).  

As alterações lipídicas associadas à obesidade são semelhantes àquelas 

observadas em pacientes com DM2 ou com IR (TASKINEN, 2003). Embora a 

obesidade e periodontite estejam definitivamente correlacionadas (GORMAN et al., 

2012), uma possível relação de sobrepeso com a doença endodôntica ainda não foi 

demonstrada  (FEIN, 2012). Em nossos estudos não se observou diferença no peso 

corpóreo (Figura 4) e na ingestão alimentar (Figura 5) de ratos CN e com LP. 

Baseando-se nesses resultados pode-se inferir que a LP não influenciou na ingestão 

alimentar, o que pode indicar que o animal não sentiu dor (MCGIVERN; 

BERNTSON, 1980). Para sustentar esta hipótese, Bain et al. (2009) demonstraram 

que roedores com exposição pulpar aberta não apresentavam alterações na 

concentração plasmática de cortisol em relação aos ratos saudáveis, uma vez que a 
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dor em ratos promove aumento da cortisolemia (RAMSAY; LEWIS, 1995). Além 

disso, Stern et al. (1981) relatam que, geralmente, as lesões periapicais não são 

dolorosas e possuem caráter expansivo, tendendo à cronicidade.  

A IR pode ocorrer tanto na presença de doenças (como o DM2, obesidade, 

hipertensão, doença ovariana policística e uma variedade de síndromes genéticas) 

quanto em condições fisiológicas (como puberdade e gestação) (KAHN et al., 2009; 

REUSCH, 2002; TAYLOR; ARIOGLU, 1998). Além disso, a IR também pode estar 

presente em estados de estresse, em associação com a infecção e como resposta 

secundária ao tratamento com uma variedade de drogas, particularmente os 

glicocorticoides (KAHN et al., 2009). Segundo Kahn et al. (2009), sob perspectiva 

molecular, a IR pode ocorrer em vários níveis:  1) pré-receptor: rara hoje em dia, 

mas antigamente era exemplificado por pacientes com altos níveis de anticorpos 

circulantes contra insulina, que bloqueavam a ligação do ligante a seu receptor; 2) 

receptor: pode resultar de alterações genéticas na expressão do receptor ou sua 

estrutura, como alterações na atividade do mesmo, devido à fosforilação em serina; 

3) pós-receptor: pode ocorrer em quase todos os locais, em uma das vias comuns 

ou ramificadas da sinalização insulínica. Nos estados mais comuns de IR, parece 

haver defeitos em vários níveis. Tem-se como exemplo o DM2, no qual há redução 

na concentração do receptor insulínico, na atividade quinase do receptor, na 

concentração e fosforilação de pp185 (IRS-1/IRS-2), na atividade da PI3K e na 

translocação do transportador de glicose, bem como em defeitos na atividade das 

enzimas intracelulares (CARO et al., 1989; CUSI et al., 2000; KAHN et al., 2009).  

Como citado anteriormente, o TNF-α em excesso na circulação sistêmica dos 

ratos com LP pode causar prejuízos ao SI, o que possivelmente contribuiria para o 

desenvolvimento de IR (HOTAMISLIGIL et al., 1997). Nesse sentido, os resultados 

do presente estudo demonstraram que a sensibilidade à insulina, medida pela taxa 

de decaimento de glicose (Kitt), encontrou-se reduzida nos ratos LP em relação aos 

ratos CN (Figura 6). Estes resultados corroboram os de Bain et al. (2009) que 

detectaram IR em ratas com LP crônica (mais de 2 semanas pós exposição pulpar). 

Sabe-se que quanto menor o valor do Kitt, maior a IR, porque quando o valor do Kitt 

é baixo, significa que a sensibilidade das células à insulina está prejudicada. Como 

consequência, a taxa de decaimento de glicose dos ratos com LP após a injeção de 

insulina, durante o teste intravenoso de tolerância à insulina (ITT), é menor em 

comparação aos ratos CN. Em indivíduos saudáveis, a constante de decaimento da 
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glicose aumenta progressivamente à medida que a dose de glicose é aumentada no 

sangue. Já em indivíduos diabéticos, ocorre apenas um ligeiro aumento desta 

constante, indicando que a glicose demora um tempo maior para ser captada pelas 

células (MOORHOUSE et al., 1963).  

Como consequência da IR, as concentrações elevadas de insulina e glicose 

séricas podem estar elevadas (BAIN et al., 2009). Porém, apesar de o SI estar 

diminuído nos ratos com LP, os níveis de glicose e insulina não estavam alterados 

entre os grupos LP e CN (Tabela 1). Estes resultados corroboram os achados de 

Colombo et al. (2012), que relataram não haver alteração glicêmica em ratos com 

periodontite, apesar destes animais apresentarem IR. Além disso, estudos que 

avaliaram a glicemia de ratos Wistar com 60 dias de doença periodontal induzida 

(WATANABE et al., 2011) e de camundongos após 70 dias da indução desta doença 

(PONTES ANDERSEN et al., 2006), também não observaram alteração na glicemia. 

Sabe-se que alterações no SI é uma característica que pode ser identificada em 

indivíduos que possivelmente desenvolverão diabetes, mesmo antes dessa doença 

se tornar evidente. As alterações no SI, se somadas à falha na secreção de insulina, 

podem agravar o estado de saúde do indivíduo, já que, possivelmente, ocorrerá 

evolução de uma situação de tolerância normal à glicose para intolerância à glicose 

e, finalmente, DM2 (SAAD; ZECCHIN, 2011).  

Normalmente, o SI está alterado em modelos de IR (CHIBA et al., 2010; CUSI 

et al., 2000; KEROUZ et al., 1997). O presente estudo, no intuito de averiguar tal 

relação, realizou a avaliação do SI na etapa inicial do processo em ratos com LP 

crônica (30 dias) e concluiu que houve diminuição significativa no grau de 

fosforilação em tirosina da subunidade beta do receptor insulínico (Rβ) em tecido 

adiposo branco (TAB) e fígado (F) do grupo com LP em comparação com o grupo 

CN (Figura 7). Infelizmente, o método de immunoblotting não é adequado para este 

tipo de avaliação em músculo gastrocnêmio (G), sendo indicado nesse caso o teste 

por imunoprecipitação (KASUGA et al., 1982). Esta diminuição pode estar associada 

ao aumento da concentração plasmática de TNF-α (Tabela 2), já que esta citocina é 

reportada na literatura como agente bloqueador do receptor insulínico, o que pode 

contribuir para o surgimento de IR (HOTAMISLIGIL et al., 1997). Além disso, pode-

se afirmar que a diminuição no grau de fosforilação em tirosina do Rβ não ocorreu 

devido à redução de conteúdo desta subunidade, comprovando que não houve 

relação paralela (Figura 8).  
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O presente trabalho também avaliou o grau de fosforilação em tirosina da 

pp185 (IRS-1/IRS-2) e concluiu que houve diminuição significativa após o estímulo 

insulínico em G e TAB do grupo LP em comparação com o grupo CN (Figura 9). 

Estes resultados corroboram os achados de Chiba et al. (2010) e Colombo et al. 

(2012) que, pesquisando modelos experimentais envolvendo flúor e doença 

periodontal crônica, respectivamente, verificaram redução no grau de fosforilação da 

pp185 em G e TAB, provavelmente devido ao aumento sérico de TNF-α. Porém, não 

houve alteração significativa no grau de fosforilação em tirosina da pp185 em F ao 

comparar os grupos CN e LP (Figura 9). Estes achados podem explicar a ausência 

de alteração na glicemia e na lipidemia dos ratos com LP (Tabela 1), mesmo 

havendo redução no grau de fosforilação da pp185 no G e no TAB, já que a 

ausência de alteração no SI do fígado impede a ocorrência de possíveis defeitos na 

homeostase da glicose e de lípidos (TANIGUCHI et al., 2006). Em vista desta 

observação, Cho et al. (2006) sugerem que o fígado pode compensar a IR 

encontrada no TAB e G, de modo a prevenir a hiperglicemia. A diminuição do grau 

de fosforilação em tirosina da pp185 no G e no TAB não foi decorrente da 

diminuição de conteúdo do IRS-1 nestes órgãos, comprovando que não houve 

relação paralela (Figura 9 e 10). A avaliação do conteúdo de IRS-2 não foi possível 

por meio do teste de immunoblotting, pois o anticorpo disponível comercialmente 

não foi adequado para se obter um bom resultado. 

Considerando que as quantidades séricas de TNF-α do grupo LP estavam 

significativamente elevadas, pode-se considerar que existe a possibilidade de as 

seguintes serina-quinases terem sido ativadas: 1) serina quinase-6 (SK6); 2) família 

38 da proteína quinase ativada por estresse (p38MAPK); 3) inibidor kappa beta 

kinase (I�K-β); 4) inibidor kappa B beta (I�B-β) (DE ALVARO et al., 2004; ZHANG et 

al., 2008); 5) inibidor de NF-kB quinase (IκB); 6) proteína quinase C-θ (PKC-θ) e 7) 

mammalian target of rapamycin (mTOR) (GAO et al., 2002; PERSEGHIN et al., 

2003; YU et al., 2002; ZICK, 2003). Estas serina-quinases aumentam a fosforilação 

em serina e diminuem a fosforilação em tirosina da pp185, diminuindo o SI (DE 

ALVARO et al., 2004; ZHANG et al., 2008). A IκB quinase (IKK), além de agir 

diretamente sobre a pp185, pode fosforilar o IκB e, assim, ativar o fator de 

transcrição NF-kB que, entre outras funções, estimula a produção de mais citocinas, 

incluindo TNF-α, acentuando a reação inflamatória (SHOELSON et al., 2003). Nesse 

sentido, sabe-se que o tratamento com salicilatos (antiinflamatórios) podem 
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restaurar completamente o SI (DE ALVARO et al., 2004; ZHANG et al., 2008).  

Conforme descrito anteriormente, quando a pp185 é fosforilada em tirosina, há 

propagação do SI. Porém, quando a pp185 é fosforilada em serina, há atenuação na 

transmissão deste sinal. Isso pôde ser comprovado em experimento que utilizou 

adipócitos de camundongos, no qual está demonstrado que a fosforilação em serina 

bloqueia o SI (HOTAMISLIGIL et al., 1996).  

O SI também pode ser regulado negativamente por uma classe de proteínas 

nomeadas tirosinas fosfatases. Sabe-se que as fosfatases Leukocyte Antigen 

Related (LAR), Src Homology 2 Protein Tyrosine Phosphatase (SH-PTP2) e Protein 

Tyrosine Phosphatase1B (PTP1B) reduzem diretamente a atividade tirosina quinase 

do RI (AHMAD; GOLDSTEIN, 1995). Nesse sentido, sabe-se que ratos knockout de 

genes que estão envolvidos em “desligar” o sinal de insulina, como por exemplo, a 

PTP1B e a 5′-phosphoinositol phosphatase, SH2-containing 5′-inositol phosphatase 

(SHIP2), melhoram o SI em roedores obesos (SAAD; ZECCHIN, 2011). Outras 

moléculas ativadas por processos infecciosos incluem as proteínas supressoras da 

sinalização de citocina-1 e 3 (SOCS-1 e SOCS-3) (UEKI et al., 2004). Depois de 

induzida, as SOCS se ligam ao sítio tirosina do Rβ e diminuem sua capacidade de 

fosforilar em tirosina a pp185 (EMANUELLI et al., 2001). Além disso, a SOCS-3 é 

capaz de ligar-se à pp185, provocando sua degradação proteossômica por meio de 

um mecanismo dependente de ubiquitinação (processo no qual uma proteína – 

nesse caso a pp185 – é marcada por moléculas de ubiquitina com o objetivo de ser 

reconhecida por um proteossoma, no qual é degradada) (RUI et al., 2002). No caso 

de inflamação sistêmica devido à presença de antígenos, as proteínas SOCS são 

encontradas em músculo, fígado e, menos frequentemente, em tecido adiposo. No 

caso da obesidade, a SOCS-3 está particularmente presente em tecido adiposo e é 

responsável por diminuir a fosforilação dos IRS-1 em tirosina, diminuindo a ligação 

deste substrato com a PI3K (EMANUELLI et al., 2001). 

A citocina IL-6, que não apresentou diferença entre os grupos LP e CN deste 

trabalho (Tabela 2), é relatada na literatura como citocina de efeito duplo sobre a 

captação de glicose em miotubulos de camundongos. Nesse sentido, sabe-se que 

em cultura celular sob incubação de 20ng/mL de IL-6 por curto período de tempo 

(3h) e sob infusão de 100 nmol/l de insulina por 30 minutos, a IL-6 induz aumento da 

captação de glicose em miotubulos, provavelmente pela ativação das vias: proteína 

kinase 11 (LKB1), proteína quinase ativada por AMP (AMPK) e substrato da proteína 
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kinase B de 160 kDa (AS160). Porém, quando os miotubulos ficam expostos por 

período crônico, a IL-6 promove deficiência da translocação de GLUT4 para a 

membrana plasmática destas células, diminuindo a captação de glicose. Também se 

atribui à IL-6 a produção de c-Jun N-terminal kinase (JNK) e SOCS-3, intermediários 

da via de IR (NIETO-VAZQUEZ et al., 2008). Porém, Krogh-Madsen et al. (2006) em 

estudo utilizando humanos, apontaram que a infusão sistêmica de IL-6 não provocou 

alteração na captação de glicose. Estes mesmos autores relatam que a injeção 

sistêmica de TNF-α resultou na diminuição do SI (KROGH-MADSEN et al., 2006). 

Como supracitado, a estimulação insulínica ocorre após a ligação da insulina 

à subunidade α, fazendo com que a subunidade β seja ativada e sofra 

autofosforilação, assumindo função de tirosina quinase (SAAD et al., 1993; PATTI; 

KAHN, 1998) e promovendo fosforilação da pp185 em tirosina (BOURA-HALFON; 

ZICK, 2009). A família dos IRS inclui diferentes substratos que apresentam alto grau 

de homologia, sendo que os IRS-1 e 2 são os mais importantes no metabolismo da 

glicose. Entre outros efeitos já citados, sabe-se que camundongos knockout para 

IRS-1 apresentam retardo do crescimento intrauterino e pós-natal e IR em tecidos 

periféricos (ARAKI et al., 1994; TAMEMOTO et al., 1994). Já os indivíduos knockout 

para IRS-2 apresentam IR nos tecidos periféricos e fígado e diminuição da massa de 

célula β, o que resulta no desenvolvimento de DM2 (WITHERS et al., 1998). 

Em estudo utilizando adipócitos, comprovou-se que a fosforilação em tirosina 

da pp185 ocorre no compartimento de membranas intracelulares (MI) e, em menor 

grau, no citosol. Nesse sentido, a preferência dos autores em abordar o IRS-1 pode 

ser explicada porque este substrato está localizado majoritariamente nas MI, 

enquanto que o IRS-2 está em sua maioria localizado no citosol (mais de 75%) 

(INOUE et al., 1998). Ao mesmo tempo, a habilidade da PI3K ligar-se às proteínas 

IRS é proporcional ao nível de fosforilação em tirosina que estas proteínas sofrem 

no interior das MI. Então, considerando a alta concentração do IRS-1 neste local, a 

associação de PI3K com IRS-1 é maior em relação ao IRS-2, podendo-se afirmar, a 

princípio, que o IRS-2 contribuiria menos para a associação com PI3K (INOUE et al., 

1998). Porém, Withers et al. (1998) relataram que ratos knockout para IRS-2, mas 

que possuíam IRS-1 íntegros, diminuíram em mais de 50% a ativação da PI3K após 

a ligação insulínica, comprovando que o IRS-2 também desenvolve função 

importante no mecanismo de transdução do SI.  
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Em seu decorrer, o estímulo insulínico e as respectivas fosforilações dos IRS 

em tirosina recrutam a PI3K do citosol para as MI. O retorno da PI3K das MI para o 

citosol demora alguns minutos, podendo resultar também na translocação dos IRS-1 

e IRS-2 das MI para o citosol e, concomitantemente, na diminuição da fosforilação 

em tirosina destes substratos, criando uma situação de feedback negativo (INOUE et 

al., 1998). Alessi et al. (1997) demonstraram que a PI3K ativada pode induzir a 

ativação de outras proteínas, como por exemplo, a proteína quinase- 1 dependente 

de fosfoinositídeo (PDK1) que, então, pode fosforilar e ativar a Akt (ou proteína 

quinase B – PKB). A Akt/PKB tem três diferentes isoformas - Akt1, Akt2 e Akt3 - e 

todas são ativadas pela fosforilação em treonina e serina (BELLACOSA et al., 1998; 

KOHN et al., 1996). Sabe-se que após ativação da Akt em serina/treonina, iniciar-se-

á a translocação do GLUT4 do compartimento intracelular para a membrana 

citoplasmática (MORRIS et al., 1996), tornando possível a captação de glicose para 

o interior da célula (ROWLAND et al., 2011).  

Portanto, é possível afirmar que a inibição da sinalização insulínica no RI e/ou 

nos IRS (principalmente a pp185) sejam possíveis mecanismos pelos quais a 

inflamação possa interferir e causar IR (AGUIRRE et al., 2000; COLOMBO et al., 

2012; HOTAMISLIGIL et al., 1996; SHIRAKASHI et al., 2012; YIN et al., 1998). Isso 

ocorre porque, além dos IRS intermediarem os sinais iniciados pela ligação da 

insulina ao RI, tanto este receptor quanto os substratos também pode ser alterados 

de forma negativa pelas citocinas inflamatórias (COLOMBO et al., 2012; MYERS; 

WHITE, 1996; ZICK, 2003; SHIRAKASHI et al., 2012). 

Enquanto está claro que alterações no RI e na pp185 ocasionadas 

diretamente por citocinas desempenham mecanismo central pelo qual a inflamação 

medeia a IR, surgem outros caminhos relevantes, moléculas e mecanismos 

alternativos envolvidos neste processo. Um destes mecanismos envolve o estresse 

do retículo endoplasmático (ERE), gerado tanto pela obesidade quanto por 

infecções, ocorrendo, assim, ativação das serinas quinases JNK e IKK (WELLEN; 

HOTAMISLIGIL, 2005). Isso ocorre porque há sobrecarrega na capacidade do 

retículo endoplasmático (RE), causando o estresse funcional desta organela 

(OZCAN et al., 2004). Logo, o ERE faz com que a JNK seja ativada, podendo 

fosforilar o IRS-1 em serina (OZCAN et al., 2004). Para confirmar, Hirosumi et al. 

(2002) constataram que, em ratos obesos, a atividade de JNK encontrava-se 
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elevada em fígado, músculo e tecido adiposo, podendo predispor o surgimento de IR 

nestes tecidos. 

Particularmente na obesidade, os metabólitos em excesso podem ativar 

receptores de citocinas ou receptores TLR para atingirem diretamente a célula. De 

modo indireto, estes nutrientes utilizam transportadores de metabólitos para ativar 

vias posteriores, que também são prejudiciais para o SI. Após a ativação dos 

receptores de citocinas ou dos TLR, ocorre a formação de três quinases 

proeminentes: JNK, IKK e protein kinase R (PKR), que além de interferirem 

negativamente na fosforilação em tirosina da pp185, também podem ativar vias 

nucleares para produção de mais citocinas inflamatórias. Por outro lado, os ácidos 

graxos livres (AGL) que adentram as células de modo indireto, utilizam moléculas 

chaperonas para atingirem o núcleo e, assim, acentuarem ainda mais a resposta 

inflamatória. Portanto, em ambos os caminhos, observa-se o desenvolvimento de 

inflamação exacerbada e estresse celular, culminando em IR nos indivíduos obesos 

(GREGOR; HOTAMISLIGIL, 2011).  

Saltiel e Kahn (2001) ressaltam o progresso investigativo conquistado ao 

longo dos anos no tocante à ação insulínica e seus mecanismos. Ao mesmo tempo, 

estes autores discutem sobre a necessidade de novas descobertas relacionadas à 

complexa rede de sinalização insulínica, aos mecanismos de sistemas cruzados 

entre citocinas e o SI e à susceptibilidade genética da IR bem como as interações 

entre genes e ambiente. Por sua vez, a IR é considerada predisponente para o 

desenvolvimento do DM2 (FACCHINI et al., 2001). No século XXI, o DM2 é 

considerado um dos mais importantes problemas de saúde pública em muitos 

países, principalmente nas nações em desenvolvimento e/ou industrializadas. Com 

base em estimativas recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 

347 milhões de pessoas no mundo têm DM2. Além disso, o número de mortes por 

diabetes duplicará entre 2005 e 2030 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). 

No Brasil, com base no último censo, realizado em 2010, estima-se que existam 

mais de 12 milhões de diabéticos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2012). 

Esse fato tem merecido atenção especial dos profissionais de saúde, dos governos, 

da indústria farmacêutica e inclusive dos portadores dessa patologia (COSTA; 

ALMEIDA NETO, 2009). 

Para que ocorra IR e, possivelmente, DM2, podem existir mecanismos que 

estejam desencadeando estes efeitos deletérios. Como destacado anteriormente, as 
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vias metabólicas superexpressadas na obesidade, bem como a inflamação advinda 

de processos infecciosos, como a LP, podem ativar vias e mecanismos que 

influenciam negativamente os tecidos adiposo, muscular e hepático. A literatura 

carece de informações e existem lacunas que ainda necessitam ser preenchidas. A 

elucidação de todo o processo irá contribuir para o melhor entendimento acerca da 

IR e do DM2 (FERNÁNDEZ-REAL; PICKUP, 2012). 

Portanto, considerando que os resultados deste estudo revelam haver 

correlação entre LP crônica e alteração do SI em G e TAB, reforça-se a importância 

do controle e prevenção de uma doença tratável, como a LP, no intuito de prevenir a 

IR, intimamente relacionada com o DM2.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que a lesão periapical 

(LP) em ratos: 

 

� não alterou a ingestão alimentar e peso corpóreo;  

� não alterou as concentrações plasmáticas de glicose, insulina, colesterol total, 

colesterol LDL, colesterol HDL, colesterol VLDL e triglicérides; 

� reduziu a sensibilidade à insulina; 

� promoveu aumento nas concentrações plasmáticas de TNF-α, mas não 

alterou as concentrações plasmáticas de IL-6; 

� reduziu o grau de fosforilação em tirosina do receptor insulínico em tecido 

adiposo branco e fígado, após o estímulo insulínico; 

� reduziu o grau de fosforilação em tirosina da pp185 (IRS-1/IRS-2) no tecido 

adiposo branco e muscular, após o estímulo insulínico, porém não alterou a 

fosforilação deste substrato em tecido hepático. 

 

A partir desses resultados, podemos inferir que o aumento de TNF-α em ratos 

LP pode ter ocasionado resistência à insulina e diminuição do sinal insulínico, 

entretanto esta alteração não é decorrente de alterações do conteúdo do Rβ ou IRS-

1.  
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