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RESUMO 
____________________________________________________________ 
 

Objetivos. Avaliar através da espectrometria de massas o exoproteoma do 

hospedeiro nos casos de abscesso perirradicular agudo e descrever a função 

destas proteínas na patogênese desta doença. 

Materiais e Métodos. Abscesso perirradicular agudo de catorze pacientes, 

sem estarem em regime de antibioticoterapia, foram selecionados para o 

estudo. As amostras foram sujeitas a hidrólise tríptica em solução e depois os 

peptídeos trípticos foram analisados em um espectrômetro de massas modelo 

micrOTOF QII® - QTOF (Bruker Daltonics, Bremen, Alemanha) e em seguida 

no espectrômetro de massas modelo Amazon Ion Trap® (Bruker Daltonics, 

Bremen, Alemanha). Proteínas humanas foram classificadas em cinco 

categorias: processo celular e metabolismo, sistema circulatório, matriz 

extracelular, sistema imune e desconhecidas e/ou outras. 

Resultados. Um total de 303 proteínas foi identificado nas amostras. A maioria 

dessas proteínas (151) estava relacionada a processos celulares e 

metabolismo. Das proteínas relacionadas ao sistema imune, a maioria consistia 

em proteínas liberadas por neutrófilos polimorfonuleares. Proteínas do sistema 

circulatório estavam presentes em todas as amostras. 

Conclusão. O exoproteoma humano revelou uma grande diversidade de 

proteínas que participam diretamente no combate à infecção, mas que podem 

levar a danos indiretos aos tecidos, contribuindo para patogênese do abscesso 

apical agudo. 

Palavras-chave: abscesso apical agudo; defesa do hospedeiro; exoproteoma 
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ABSTRACT 
____________________________________________________________ 
 

Aims. The aim of this study was to evaluate the exoproteome of the human 

host in cases of acute periradicular abscess by mass spectrometry and to 

describe the functions of these proteins in the pathogenesis of the disease. 

Materials and Methods. Fourteen samples obtained from patients with acute 

periradicular abscess who were not subjected to antibiotic therapy were 

analyzed. The samples were subjected to on-filter trypsin digestion, and the 

tryptic peptides were analyzed using the mass spectrometer micrOTOF QII® 

QTOF and an Amazon Ion Trap®. The human proteins identified in this analysis 

were classified into five functional categories. 

Results. A total of 303 proteins were identified. Most of these proteins (151) 

were involved in cellular and metabolic processes. Most of the immune system 

proteins were released by polymorphonuclear neutrophils. Circulatory system 

proteins were present in all samples. 

Conclusion. The human exoproteome included a wide variety of proteins that 

participate directly in  immune system responses to infection, but may cause 

indirect damage to tissues, contributing to the pathogenesis of acute apical 

abscess. 

Keywords: acute apical abscess; exoproteome; immune defense 
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1. INTRODUÇÃO 
_______________________________________________________________ 

 

A periodontite apical é o resultado de uma resposta inflamatória aos 

micro-organismos e seus subprodutos, que invadem os tecidos periapicais 

através do forame. A doença se apresenta  sob diferentes formas, incluindo o 

desenvolvimento de um abcesso agudo (ABBOTT, 2004; de SOUSA et al., 

2013; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013). 

A formação do abscesso perirradicular agudo é caracterizada pelo 

acúmulo de pus em uma cavidade formada por liquefação tecidual, causando 

dor, sensibilidade do dente à palpação e percussão e inchaço dos tecidos 

circundantes. A indução de uma resposta inflamatória aguda leva à reabsorção 

do osso em torno do ápice do dente (ABBOTT, 2004; SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2013; GEORGE et al., 2016).  

Abscessos perirradiculares agudos abrigam uma comunidade 

microbiana complexa, formada por diversas populações bacterianas  

(SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013) diferentes daquelas presentes nos canais 

radiculares (MONTAGNER et al., 2012; PROVENZANO et al., 2013).  Estudos 

utilizando cultura e microbiologia molecular têm mostrado uma comunidade 

multiespécies dominada por bactérias anaeróbias, com predominância de 

espécies bacterianas Gram negativas, incluindo Fusobacterium, 

Porphyromonas, Prevotella, Streptococcus, Dialister, Treponema (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2013; LANG et al., 2016), Parvimonas, Olsenella e espécies não 

cultiváveis (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2014; LANG et al., 2016). 
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Todas estas espécies de bactérias Gram negativas expressam fatores 

de virulência que desempenham importante papel na agressão do tecido apical 

e no desenvolvimento de lesões (TAKAHASHI, 1998; NANDAKUMAR et al., 

2009; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013). Compreender a fisiologia das bactérias 

infectantes e a resposta do hospedeiro é essencial para o desenvolvimento de 

novos tratamentos eficazes para estas infecções (MATSUI et al., 2014). 

A defesa imunológica do hospedeiro contra patógenos na infecção 

perirradicular pode envolver células hospedeiras, mediadores inflamatórios, 

metabólitos, neuropeptídeos ou outras moléculas efetoras e imunoglobulinas 

(NANDAKUMAR et al., 2009). 

Estudos de protêomica podem revelar os mecanismos funcionais 

(BURKHART et al., 2014) e contribuir para o entendimento da patogenicidade e 

das interações multifatoriais existentes entre as bactérias dos canais 

radiculares e o hospedeiro na iniciação e progressão da periodontite apical 

(NANDAKUMAR et al., 2009; PROVENZANO et al., 2013; CHÁVEZ DE PAZ et 

al., 2015). As proteínas desempenham um papel crucial em quase todos os 

processos metabólicos biológicos, incluindo o apoio estrutural, catálise e 

sinalização celular (GUPTA et al., 2015). 

Pela grande disponibilidade de informações de sequências de 

nucleotídeos e pelos progressos alcançados na sensibilidade e na rápida 

identificação de proteínas, abordagens proteômicas abrem novas perspectivas 

para analisar os complexos mecanismos dos abscessos. 

A estratégia shotgun (cromatografia líquida acoplada com 

espectrometria de massa em tandem) é amplamente aplicada para a 
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identificação de proteínas em misturas complexas (CERQUEIRA et al., 2012). 

Essa metodologia é baseada na digestão da proteína a ser identificada por 

uma enzima proteolítica (por exemplo, a tripsina) e determinação de peptídeos 

trípticos por espectrometria de massa MALDI-TOF submetidas a softwares 

especiais, que permitem comparar a proteína que queremos identificar com as 

proteínas presentes nos bancos de dados (WOLSKI et al., 2005). A 

espectrometria de massa (MS) é uma técnica que converte moléculas neutras 

em íons e separa essas moléculas de acordo com sua razão massa/carga 

(m/z) (GIROLAMO et al., 2013). Após a ionização, analisadores de massas 

detectam as relações massa/carga (m/z), e os espectros adquiridos são 

confrontados no banco de dados para a identificação das proteínas (STEEN & 

MANN, 2004; WOLSKI, 2005; TIENGO et al., 2009).  

No presente estudo, os perfis proteômicos dos abscessos 

perirradiculares agudos foram caracterizados por uma abordagem proteômica 

shotgun, seguida de espectrometria de massas, resultando na identificação de 

proteínas relacionadas a  respostas fenotípicas diferenciais. Os resultados de 

análises proteômicas podem contribuir para estudos futuros na detecção 

precoce da doença, no diagnóstico e no estabelecimento de protocolos 

terapêuticos mais eficazes.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
_______________________________________________________________ 

 

2.1. Abscesso Perirradicular Agudo 

As principais alterações patológicas da polpa e do tecido perirradicular 

são de natureza inflamatória e de etiologia microbiana. Os micro-organismos e 

seus subprodutos são os maiores responsáveis pelo desenvolvimento e pela 

manutenção das patologias pulpares e perirradiculares (KAKEHASHI et al., 

1965; FABRICIUS et al. 1982; SUNDQVIST, 1994; NAIR, 1997; SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2009). 

As alterações perirradiculares podem ocorrer de diferentes formas 

clínicas, em decorrência de reações inflamatórias agudas e crônicas, incluindo 

o desenvolvimento de um abscesso perirradicular agudo. O estabelecimento de 

um abscesso perirradicular agudo está condicionado a uma infecção presente 

inicialmente no interior dos canais radiculares que se estende aos tecidos 

perirradiculares. O abscesso perirradicular agudo é a forma mais comum das 

infecções extrarradiculares (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013).  

Abscesso perirradicular agudo, também conhecido como abscesso 

apical agudo, abscesso periapical agudo, abscesso dentoalveolar agudo ou 

ainda abscesso odontogênico, é um acúmulo localizado de pus proveniente de 

uma infecção de origem endodôntica, consistindo em uma resposta inflamatória 

altamente sintomática (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013). A gravidade da infecção 

extrarradicular está relacionada ao número e à virulência dos micro-

organismos, à resistência do hospedeiro e estruturas anatômicas associadas 

(SIQUEIRA et al., 2001a; KHEMALEELAKUL et al., 2002).  
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O desenvolvimento de um abscesso envolve uma série de respostas 

do sistema imunológico do hospedeiro em decorrência dos agentes 

agressores. Com a chegada de bactérias e/ou seus produtos à polpa, inicia-se 

uma resposta inflamatória aguda. No entanto, em um dente despolpado ou 

necrosado as células de defesa do hospedeiro não alcançam as bactérias no 

canal e são incapazes de eliminar a infecção. Em razão da íntima relação 

anatômica entre a polpa dental e os tecidos da região perirradicular os 

processos inflamatórios da polpa, quando não tratados a tempo, tendem a se 

difundir para os tecidos apicais, originando as lesões perirradiculares 

(ABBOTT, 2004). 

Na região perirradicular, a reação de defesa contra os patógenos 

advindos do canal radicular e a persistência da irritação estimulam a resposta 

inflamatória e imunológica. O início e a progressão da periodontite apical 

podem envolver inter-relações complexas entre os micro-organismos do canal 

radicular e a defesa do hospedeiro. O primeiro pode envolver fatores de 

virulência, toxinas, proteínas de resistência a antibióticos, adesinas e 

bacteriocinas. O sistema imunológico do hospedeiro pode envolver mediadores 

inflamatórios, metabólitos, neuropeptídeos e imunoglobulinas (NANDAKUMAR 

et al., 2009). Mesmo que a reação inflamatória procure defender o organismo, 

a persistência dos agentes agressores pode provocar uma maior destruição 

tecidual, induzindo a formação de abscessos perirradiculares (TAKAHASHI, 

1998).  

A reabsorção óssea nos abscessos perirradiculares acontece 

concomitantemente ao recrutamento do infiltrado inflamatório (RECHENBERG 
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& ZEHNDER, 2014), ocorrendo formação de pus pela formação de radicais 

oxigenados, tais como superóxido e peróxido de hidrogênio, em conjunto com 

a liberação de enzimas lisossomais por neutrófilos, tais como: elastase, 

colagenase e gelatinase, que são os principais mecanismos envolvidos na 

destruição da matriz extracelular (SIQUEIRA et al., 2001a). 

O diagnóstico clínico exige uma avaliação dos sinais e sintomas do 

paciente e uma avaliação radiográfica. Na maioria dos casos, o paciente com 

abscesso perirradicular agudo apresenta dor intensa e latejante, sendo o dente 

extremamente sensível à palpação e percussão. Estes sintomas podem ser 

acompanhados por aumento da mobilidade do dente. Um edema intraoral e/ou 

extraoral pode estar presente. Manifestações sistêmicas de febre, mal-estar, 

linfoadenopatia, cefaleia e náuseas podem ou não ocorrer (ABBOTT, 2004; 

SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013).  

Radiograficamente, o abscesso na fase aguda não apresenta sinais 

significantes de destruição óssea perirradicular. Quando uma área radiolúcida 

perirradicular é observada na radiografia, o abscesso, geralmente, é resultado 

da exacerbação de uma condição crônica assintomática (ABBOTT, 2004; 

SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013; TZANETAKIS et al., 2015).   

Histologicamente, um denso infiltrado de células inflamatórias é visto 

nas lesões perirradiculares e as reações do hospedeiro podem levar à 

reabsorção óssea. Os macrófagos e neutrófilos polimorfonucleares (PMN) 

migram para as lesões perirradiculares como uma primeira linha de defesa e 

rapidamente os micro-organismos e células mortas são fagocitados. Uma 

característica comum das lesões perirradiculares é a exsudação persistente de 
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um grande número de PMN, linfócitos, mastócitos, macrófagos, plasmócitos, 

células gigantes e células Natural Killer (NK) (TAKAHASHI, 1998; COLIC et al., 

2009; TZANETAKIS et al., 2015).  

 

2.2. Microbiologia do Abscesso Perirradicular Agudo 

A microbiota dos abscessos perirradiculares tem sido amplamente 

estudada por métodos de cultura microbiana e, recentemente, complementada 

por métodos moleculares. Os métodos moleculares revelaram uma maior 

complexidade da microbiota endodôntica e uma descrição mais realista das 

comunidades microbianas (MURAD et al., 2014).  

Há uma tendência atual de afastar o conceito de que um único 

patógeno é causador de uma doença perirradicular para um conceito holístico 

em que a comunidade é a unidade de patogenicidade (SCHNEIDER & 

REIDER, 2010). Comunidades microbianas são compostas por várias espécies 

diferentes que interagem entre si para dar origem à doença. No estudo de  TAN 

et al. (2014), as bactérias Porphyromonas gingivalis e Treponema denticola 

exibiram simbioses metabólicas durante a co-cultura, contribuindo para o 

estabelecimento e persistência da patogênese.  

Neste contexto, o reconhecimento do perfil da comunidade envolvida 

com o abscesso perirradicular pode representar um passo importante para um 

melhor entendimento da patogênese da doença, além de definir as bases para 

o estabelecimento de protocolos terapêuticos mais eficazes (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2013; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2014; VENGERFELDT et al., 2014).  

Abscessos perirradiculares agudos abrigam uma comunidade 
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microbiana complexa, formada por diversas populações bacterianas 

(SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013), diferentes daquelas presentes nos canais 

radiculares (MONTAGNER et al., 2012; PROVENZANO et al., 2013).  Estudos 

utilizando cultura e microbiologia molecular mostram uma comunidade 

polimicrobiana, dominada por bactérias anaeróbias, com predominância de 

espécies bacterianas Gram negativas, incluindo Fusobacterium, 

Porphyromonas, Prevotella, Streptococcus, Dialister, Treponema (LANG et al., 

2016; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013), Parvimonas, Olsenella e espécies não 

cultiváveis (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2014; LANG et al., 2016). 

Independentemente do estudo e método de identificação, Firmicutes e 

Bacteroidetes são as bactérias mais frequentes nos abscessos, enquanto os 

filos dominantes em infecções assintomáticas são Firmicutes (59%), 

Bacteroidetes (14%) e Actinobacteria (10%). As comunidades bacterianas 

encontradas nos abscessos agudos são mais diversas do que aquelas em 

infecções crônicas. Os membros de Fusobacteria são mais prevalentes em 

infecções agudas (89%) do que crônicas (50%) (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013).  

A Tabela 1 apresenta os principais achados microbiológicos dos 

abscessos perirradiculares agudos reportados em estudos anteriores. 
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Tabela 1. Principais achados microbiológicos em abscessos perirradiculares agudos 

 
Autor (referência) 

 
No de casos 

 
Método 

 
Espécies mais prevalentes (%) 

    
Siqueira et al. (2001a 27 Checkerboard Tannerella forsythia (30), Porphyromonas 

gingivalis (30), Streptococcus constellatus (26), 
Prevotella intermedia (22), Prevotella 
nigrescens (22), Fusobacterium periodonticum 
(19), Fusobacterium nucleatum nucleatum (19), 
Eikenella corrodens (19) 
 

Siqueira et al. 
(2001b) 

54 PCR Porphyromonas endodontalis (70), 
Porphyromonas gingivalis (40), Prevotella 
Intermedia (10) 
 

Siqueira et al. 
(2001c) 

10 PCR Porphyromonas endodontalis (70), Treponema 
denticola (50), Porphyromonas gingivalis (40), 
Prevotella Intermedia (10) 
 

de Sousa et al. 
(2003) 

30 Cultura Peptostreptococcus prevotii (43), 
Peptostreptococcus micros (30), Gemella 
morbillorum (30), Fusobacterium necrophorum 
(23), Streptococcus constellatus (20) 
 

Rôças et al. (2006) 77 Nested PCR Treponema denticola (73), Porphyromonas 
endodontalis (70), Dialister invisus (70), 
Tannerela forsythia (57), Dialister 
pneumosintes (55) 
 

Siqueira & Rôças 
(2009) 

42 Reverse-capture 
checkerboard 

Fusobacterium nucleatum (64), Parvimonas 
micra (52), Porphyromonas endodontalis (48), 
Olsenella uli (45), Streptococcus spp. (38), 
Eikenella corrodens (38), Bacteroidetes clone 
X083 (36), Prevotella baroniae (36), 
Treponema denticola (36) 
 

Siqueira & Rôças  
(2010) 

22 Nested PCR Treponema denticola (77), Porphyromonas 
endodontalis (68), Dialister pneumosintes (64), 
Tannerella forsythia (64), Porphyromonas 
gingivalis (59), Dialister invisus (53), Filifactor 
alocis (42), Fusobacterium nucleatum (41), 
Streptococcus spp. (41) 
 

Rôças et al. (2011) 43 Reverse-capture 
checkerboard 

Dialister invisus (69), Porphyromonas 
endodontalis (69), Solobacterium moorei (69), 
Propionibacterium acnes (69) e Streptococcus 
spp. (69) 
 

Montagner et al. 
(2012) 

20 PCR Porphyromonas endodontalis (45), Prevotella 
nigrescens (45), Filifactor alocis (35), Prevotella 
tannerae (30), Tannerela forsythia (30) 
 

Vengerfeldt et al. 
(2014) 

12 Pirosequenciame
nto 

Dialister invisus (100), Prevotella tannerae 
(100), Olsenella (100), Fusobacterium (100), 
Treponem socranskii (75), Solobacterium (75) 
 

George et al. (2016) 18 PCR Fusobacterium nucleatum (100), Parvimonas 
micra (100), Prevotella multisaccharivorax 
(100), Atopobium rimae (100), Porphyromonas 
endodontalis (94) 
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SIQUEIRA et al. (2001a) avaliaram a microbiota de 27 abscessos 

perirradiculares agudos pelo método de hibridização de DNA-DNA, tendo 

encontrado uma ou mais espécies de bastonetes anaeróbios produtores de 

pigmento negro em 11 casos (40,7%). Porphyromonas gingivalis foi uma das 

espécies mais prevalentes em 29,6% das amostras de pus. Em ordem 

decrescente de prevalência, as bactérias de pigmento negro mais detectadas 

foram Prevotella intermedia e Prevotella nigrescens, ambas ocorrendo em 

22,2% dos casos, assim como Porphyromonas endodontalis em 14,8%. Os 

autores sugerem que o abscesso perirradicular agudo pode estar associado a 

algumas bactérias de pigmento negro, intimamente associadas a sintomas 

agudos da infecção endodôntica. 

SIQUEIRA et al. (2001b) conduziram um trabalho in vivo para detectar 

a ocorrência de Treponema denticola em canais radiculares com polpa 

necrosada. As amostras foram coletadas de 54 dentes e analisadas pela 

técnica de PCR.  T. denticola é um micro-organismo oportunista que tem vários 

fatores de virulência, tendo sido detectado, neste estudo, em 50% dos casos 

de abscesso perirradicular agudo.  

SIQUEIRA et al. (2001c) analisaram 10 casos diagnosticados com 

abscessos perirradiculares agudos. Os autores utilizaram PCR nas amostras 

obtidas por aspiração de pus para detectar ocorrência de quatro bastonetes 

anaeróbios formadores de pigmento negro - Porphyromonas endodontalis, 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia e Prevotella nigrescens, além 

de, Treponema denticola e Actinobacillus actinomycetemcomitans (atualmente 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans). Bastonetes anaeróbios formadores 
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de pigmento negro estavam presentes em 80% dos abscessos examinados: P. 

endodontalis foi encontrada em 70%; T. denticola em 50%; P. gingivalis em 

40%; e P. intermedia em 10%. P. gingivalis estava sempre associada à bactéria 

P. Endodontalis, P. nigrescens e A. Actinomycetemcomitans não foram 

encontradas em nenhuma amostra de pus. Os autores concluíram que P. 

endodontalis, T. denticola e P. gingivalis desempenham um papel importante 

na etiologia dos abscessos perirradiculares agudos. 

De SOUSA et al. (2003) estudaram a microbiota de canais radiculares 

em abscessos perirradiculares. Amostras de 30 canais radiculares foram 

coletadas e identificadas 117 diferentes cepas bacterianas. As bactérias com 

maior prevalência foram as anaeróbias estritas, incluindo Peptostreptococcus 

prevotii (43,3%), Peptostreptococcus micros (30%), Fusobacterium 

necrophorum (23,3%), Streptococcus constellatus (20%) e Prevotella 

intermedia/ Prevotella nigrescens (10%). As bactérias facultativas Gemella 

morbillorum (30%) e Streptococcus mitis (20,0%) e Gemella haemolysans 

(13,3%) também foram encontradas, embora com menor frequência.  

JACINTO et al. (2003) identificaram os micro-organismos de 70 dentes 

com abscessos perirradiculares. Foram isoladas 69 espécies diferentes: 83% 

anaeróbias estritas e 47,5% Gram negativas. As infecções, na maioria, eram 

mistas, com um máximo de nove espécies por canal. Os micro-organismos 

mais encontrados foram: F. necrophorum, P. prevotti, P. micros, Fusobacterium 

nucleatum, P. intermedia/ nigrescens, G. morbillorum e Veillonella spp. 

RÔÇAS et al. (2006) compararam a frequência de 10 patógenos 

endodônticos selecionados em amostras de abscessos perirradiculares 
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agudos, em duas localizações geográficas distintas: Portland, Estados Unidos 

e Rio de Janeiro, Brasil. O DNA foi extraído do exsudato purulento e a análise 

feita por Nested PCR. As espécies Treponema denticola (73%), 

Porphyromonas endodontalis (70%) e Tannerella forsythia (57%) foram as mais 

prevalentes em amostras brasileiras. Dialister invisus (70%), P. endodontalis 

(63%) e Dialister pneumosintes (55%) foram mais frequentes nas amostras de 

Portland. A análise dos dados revelou que as espécies T. denticola e T. 

forsythia foram significativamente mais detectadas em amostras brasileiras do 

que em amostras de Portland. De acordo com esses achados a frequência de 

algumas bactérias pode ser diferente em amostras de diferentes locais. Vários 

fatores ambientais e genéticos podem influenciar. A influência genética é mais 

susceptível e está relacionada com os receptores específicos para adesinas 

bacterianas. Estes receptores são geralmente proteínas, que podem ser 

diferentes em cada indivíduo. Isso questiona se as terapêuticas 

antimicrobianas locais ou sistêmicas comprovadamente eficazes em um 

determinado local sejam também aplicáveis a outros locais. A diferença na 

composição da microbiota endodôntica e o impacto dessas diferenças na 

terapia, particularmente em casos abscessos, precisam ser esclarecidos. 

RICUCCI & SIQUEIRA (2010) investigaram presença de biofilme intra e 

extrarradicular de 106 dentes com periodontite apical, cujo ápice foi removido 

cirurgicamente. O biofilme foi detectado em todos os ápices. A presença de 

biofilme foi maior em cistos (95%), seguidos pelos abscessos (83%) e 

granulomas (69,5%). O presente estudo revelou prevalência muito alta de 

biofilme bacteriano nos canais radiculares apicais com periodontite apical. Os 
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autores concluíram que as lesões perirradiculares devem ser consideradas 

como lesões que se originam do biofilme, cuja presença é mais evidente em 

lesões maiores e de longa duração.  

RÔÇAS et al. (2011) isolaram o DNA bacteriano de 43 amostras de 

abscesso perirradicular agudo e crônico, tanto sintomático quanto 

assintomático. Em dentes com periodontite apical assintomática, foram mais 

prevalentes D. invisus (71%), F. nucleatum (62%) e P. endodontalis (62%). No 

abscesso crônico, destacaram-se P. endodontalis (100%), D. invisus (89%), 

Parvimonas micra (78%) e Solobacterium moorei (78%). Por fim, em dentes 

com periodontite apical sintomática foram mais frequentes D. invisus, P. 

endodontalis, S. moorei, Propionibacterium acnes e espécies de Streptococcus, 

todas com 69%. Os resultados mostraram não haver diferenças entre os 

diferentes tipos de bactérias, quando comparadas lesões sintomáticas com 

assintomáticas, pois as mesmas espécies bacterianas foram prevalentes nas 

diferentes condições clínicas avaliadas. 

Em um estudo clínico envolvendo 20 indivíduos, MONTAGNER et al., 

(2012) fizeram a coleta de exsudatos em dentes com necrose pulpar e 

abscesso perirradicular e analisaram os agrupamentos de bactérias presentes, 

utilizando PCR em tempo real. As bactérias mais frequentemente detectadas 

foram P. endodontalis, P. nigrescens, Filifactor alocis e Tannerella forsythia. 

Em amostras de abscessos, os anaeróbios estritos P. endodontalis (9/20), P. 

nigrescens (9/20), F. alocis (7/20), P. tannerae (6/20) e T. forsythia (6/20) foram 

frequentemente detectados. As espécies mais encontradas nos canais 

radiculares foram P. endodontalis (11/20), P. nigrescens (8/20), F. alocis (7/20), 
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T. forsythia (7/20) e P. micra (5/20). E. faecalis estava presente em apenas 

uma amostra de abscesso e do canal radicular, enquanto F. nucleatum não 

estava presente em nenhuma amostra. Os resultados indicam que os micro-

organismos formam comunidades complexas e distintas. Portanto, pode-se 

concluir que vários perfis microbianos podem estar associados ao 

desenvolvimento de infecções agudas na Endodontia.  

Uma revisão sistemática sobre a microbiologia e o tratamento de 

abscessos perirradiculares agudos foi feita por SIQUEIRA & RÔÇAS (2013).  

Nesta revisão os autores descrevem que a grande maioria das espécies 

bacterianas detectadas em abscessos perirradiculares agudos pertencem a 

sete diferentes filos bacterianos: Firmicutes (Streptococcus, Dialister, Filifactor 

e Pseudoramibacter); Bacteroides (Porphyromonas, Prevotella e Tannerella); 

Fusobacteria (Fusobacterium e Leptotrichia); Actinobacteria (Actinomyces e 

Propionibacterium); Spirochaetes (Treponema); Synergistetes (Pyramidobacter 

e alguns filotipos ainda não cultivados); e Proteobacteria (Campylobacter e 

Eikenella). Os autores destacam que, independentemente do estudo e do 

método de identificação, os filos Firmicutes e Bacteroides, em conjunto, 

agrupam as espécies mais encontradas em abscessos (70%).  

A Figura 1 mostra a abundância relativa dos diferentes filos bacterianos 

em abscessos perirradiculares agudos. 
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Figura 1. Abundância relativa dos diferentes filos bacterianos em abscessos perirradiculares 
agudos (adaptado de SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013) 

 

VENGERFELDT et al. (2014) analisaram a microbiota de 12 dentes com 

periodontite apical crônica e abscesso perirradicular usando o sequenciador 

Illumina (Illumina Inc, San Diego, Califórnia, EUA). Todos os canais radiculares 

exibiram comunidades altamente polimicrobianas com predomínio de 

anaeróbios. As espécies com maior prevalência pertenciam ao filos Firmicutes 

e Bacteroides. Outras espécies pertencentes aos filos Actinobacteria, 

Fusobacteria, Proteobacteria, Spirochaetes, Tenericutes e Synergistetes 

também estavam presentes. Apenas uma amostra de abscesso periapical 

exibiu uma proporção significativamente alta de bactérias do filo Proteobacteria 

(47%). 

A associação entre vírus e bactérias foi detectada em amostras de 

exsudato de 33 pacientes com abscesso periapical. Os autores verificaram que 

um terço das lesões exibia DNA dos herpesvírus tipo 6 e tipo 8, papilomavírus 

humano (HPV), varicela zoster humano e Epstein-barr vírus. As bactérias mais 

frequentes foram T. denticola (70%), Tannerella forsythia (67%), P. 

endodontalis (67%), Dialister invisus (61%) e Dialister pneumosintes (57,5%). 

Houve associação entre sete tipos bacterianos com o herpesvírus tipo 8 e 

Bacteroides	

Firmicutes	

Fusobacteria	

Spirochaetes	
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quatro tipos bacterianos com o HPV, mas essas associações foram fracas. Os 

autores concluíram que os vírus não participam da patogenia do abscesso 

perirradicular, mas podem estar presentes secundariamente à infecção 

bacteriana, especialmente nas formas sintomáticas da doença (FERREIRA et 

al., 2011).  

SIQUEIRA & RÔÇAS (2014) afirmam que, embora uma associação de 

herpesvírus com algumas formas de periodontite apical tenha sido sugerida, 

um papel causal ainda não foi provado. Existe a possibilidade de a presença de 

vírus no exsudado purulento de abscessos ou lesões sintomáticas ser apenas, 

consequência do processo inflamatório induzido por bactérias que colonizam o 

canal radicular.  Os dados relacionados com a ocorrência de herpesvírus em 

abscessos perirradiculares agudos ainda são bastante inconclusivos. 

Em um estudo, OZBEK & OZBEK (2015) avaliaram 27 amostras de 

exsudato de abscesso perirradicular, tendo 41% delas exibido presença de 

DNA de vírus humano. Os vírus detectados foram citomegalovírus (18,5%), 

Epstein-Barr vírus (7,4%) e HPV (7,4%). Houve associação entre 

citomegalovírus e Epstein-Barr vírus em 4% das amostras. Os autores 

concluíram que os vírus detectados não têm a capacidade de causar 

abscessos perirradiculares, mas podem prejudicar as defesas do hospedeiro, 

favorecendo o desenvolvimento da doença. 

GEORGE et al. (2016) identificaram os micro-organismos mais 

prevalentes e as associações entre as espécies de abscessos endodônticos 

em 18 pacientes da região de Portland, Oregon, Estados Unidos. O número de 

espécies encontradas nos abscessos variou de 2 a 30 espécies. 
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Fusobacterium nucleatum, Parvimonas micra, Prevotella multisaccharivorax, 

Megasphaera e Atopobium rimae foram altamente prevalentes (100%). As 

espécies, incluindo Porphyromonas endodontalis (94,4%), Actinomyces 

(88,9%), Mycoplasma salivarium (88,9%), Streptococcus cristatus (83%) e 

Lactobacillus gasseri (83,3%), foram também identificadas nos abscessos 

examinados neste estudo. As associações bacterianas mais significativas 

foram entre F. nucleatum e Mycoplasma salivarium, entre F. nucleatum e P. 

gingivalis e entre F. nucleatum e Megasphaera. F. nucleatum foi a principal 

espécie bacteriana encontrada nos abscessos. A presença de Streptococcus 

cristatus foi identificada pela primeira vez em abscessos endodônticos, 

indicando um novo membro da ecologia microbiana.  

 

2.3. Mecanismos de defesa do hospedeiro nos abscessos perirradiculares 

agudos 

Além da presença de algumas espécies potencialmente patogênicas, 

os mecanismos de defesa do hospedeiro podem ser considerados influentes 

para o desenvolvimento de infecções endodônticas agudas (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2013). 

As lesões perirradiculares são induzidas pela infecção da polpa dental. 

Os antígenos microbianos estimulam tanto a resposta imune específica como 

inespecífica no tecido periapical (COLIC et al., 2009). Como consequência 

desses processos e da incapacidade dos mecanismos de defesa do 

hospedeiro para erradicar a infecção, formam-se lesões periapicais com o 

objetivo de restringir a invasão microbiana (COLIC et al., 2009; BAMBIRRA et 
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al. 2015).  

Microscopicamente, os abscessos agudos são caracterizados por uma 

intensa infiltração de neutrófilos e macrófagos, difundida em matriz necrótica 

cercada por um tecido fibroso. Linfócitos e mastócitos podem ser observados, 

mas ocorrem com menor frequência. Por outro lado no processo crônico, os 

granulomas periapicais exibem proliferação de fibroblastos, elementos 

vasculares e linfócitos. Em alguns casos, nos granulomas com exacerbação 

aguda, podem ser observados neutrófilos (FERREIRA et al., 2016). 

Os neutrófilos são células inflamatórias que participam da imunidade 

inata na primeira linha de defesa contra patógenos. São encontrados em 

grande quantidade nas lesões periapicais clinicamente sintomáticas e ou 

exibindo supuração, as quais são, em sua maioria, classificadas como 

abscessos. Nos granulomas periapicais também estão presentes, porém em 

menor quantidade do que nos abscessos (COLIC et al., 2009).  

Os neutrófilos empregam algumas estratégias para combater 

infecções, como fagocitose e destruição de micro-organismos, e têm a 

capacidade de formar espécies reativas de oxigênio com potencial 

antimicrobiano (MANDA et al., 2014). Os neutrófilos liberam enzimas 

proteolíticas, tais como mieloperoxidase (MPO), para a digestão de restos 

celulares, fagocitose e produção de superóxido ou peróxido de hidrogênio 

(espécies reativas derivadas do oxigênio – ROS) e óxido nítrico. No entanto, se 

o estímulo for persistente, o sistema MPO pode danificar o tecido normal e 

assim contribuir para a doença (KLEBANOFF, 2005).  

Um novo paradigma da imunidade inata foi recentemente descrito 
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como armadilhas extracelulares de neutrófilos (NETs - Neutrophil extracellular 

trap) em resposta a estímulos infecciosos. A formação destas NETs é um 

processo ativo que envolve respostas antimicrobianas post mortem e respostas 

imunológicas primárias (LÖGTERS et al., 2009). Os neutrófilos formam 

estruturas extracelulares semelhantes a redes constituídas por cromatina 

associada às proteínas e aos peptídeos antimicrobianos, chamadas de NETs. 

Esta estrutura é importante nos mecanismos de defesa do hospedeiro, mas 

também podem ter consequências desfavoráveis (BRINKMAN et al., 2004; 

MANDA et al., 2014). 

As NETs estão sendo formadas para capturar e matar uma variedade 

de patógenos, incluindo bactérias, fungos, vírus e parasitas. Elas podem 

prevenir a propagação da infecção com altas concentrações locais de fatores 

antimicrobianos. As NETs desempenham importante papel na defesa contra 

bactérias Gram positivas e Gram negativas, ambas podendo induzir a formação 

das NETs. Apesar do papel benéfico, a formação das NETs participa da 

patogênese de muitas doenças, incluindo doenças inflamatórias e auto-imunes. 

Acredita-se que a existência persistente da NET possa causar superprodução 

de autoanticorpos bacterianos (MANDA et al., 2014). 

Para investigar os efeitos das infecções endodônticas sobre a resposta 

imune inata do hospedeiro, MATSUI et al. (2014) estabeleceram um modelo de 

câmara subcutânea de ratos, em que uma mistura de quatro patógenos orais 

comumente associados a essas infecções, Fusobacterium nucleatum, 

Streptococcus intermedius, Parvimonas micra e Prevotella intermedia, foi 

inoculada em câmaras de titânio implantadas subcutaneamente. Neste modelo, 
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um fio de titânio de 0,037 polegadas de diâmetro foi enrolado em uma bobina. 

Essas bobinas foram implantadas sob a pele dorsal dos ratos. Após um 

período de cicatrização de dez dias, as câmaras foram utilizadas para induzir 

inflamação. Neste momento, os ratos foram infectados com suspensões 

bacterianas por injeção direta na câmara, utilizando uma agulha de calibre 

27G. Os exsudatos foram recolhidos das câmaras não infectadas (0 h) ou das 

câmaras 2, 12, 24, 72 e 168 horas após a infecção. As células que se 

infiltraram na câmara após a infecção foram principalmente neutrófilos, mas 

esses neutrófilos não conseguiram controlar a infecção. Os autores concluíram 

que os patógenos endodônticos, particularmente o P. intermedia, podem 

desativar e matar os neutrófilos, prejudicando diretamente a defesa imune inata 

do hospedeiro. 

A imunidade inata é a primeira linha de defesa do organismo, sendo 

feita principalmente por neutrófilos, macrófagos e o sistema complemento. 

Estudos indicam que o sistema complemento tem papel importante na defesa 

do hospedeiro contra a infecção. Fragmentos de complemento participam na 

opsonização, quimiotaxia e ativação de leucócitos através de citólise por 

membrana. O sistema complemento pode ser ativado pela via clássica, 

alternativa ou de lectina. As três vias convergem para o ponto de clivagem C3 e 

depois geram C5b-9, um complexo de ataque à membrana. O complemento 

também desempenha papel na imunidade adaptativa, modulando e 

modificando as respostas das células T (RUS et al., 2005). 

Estudos indicam que as alterações na expressão de moléculas 

hospedeiras que sequestram ou transportam ferro podem ter efeitos diretos no 
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crescimento de patógenos causando impacto na resposta imune. O ferro é 

essencial para ambos, patógenos e seus hospedeiros, no curso de doenças 

infecciosas (GANZ, 2009; CHERAYIL, 2011). Poucas horas após a infecção, as 

concentrações de ferro no líquido extracelular e no plasma diminuem 

drasticamente como uma defesa do hospedeiro. Os macrófagos envolvidos na 

reciclagem de ferro diminuem a concentração extracelular de ferro. Alguns 

micro-organismos desenvolveram medidas que permitem obter ferro das 

ferroproteínas do hospedeiro, incluindo hemoglobina, ferritina e transferrina, e 

outros micro-organismos interferem no mecanismo de controle de ferro do 

hospedeiro (GANZ, 2009). Algumas bactérias requerem um nível mais elevado 

de ferro do que o necessário para o crescimento e a formação de biofilme e é 

suprimido por quelantes específicos de ferro. Transferrina e lactoferrina podem 

inibir a formação de biofilme bacteriano (WEINBERG, 2004).  

Durante a infecção, patógenos bacterianos invasores requerem acesso 

a metais essenciais para colonizar o hospedeiro e causar doença. Para 

combater essa infecção, o hospedeiro produz fatores que limitam a 

disponibilidade de metais, em um processo denominado imunidade nutricional. 

As proteínas S100 exibem propriedades antimicrobianas pela sua capacidade 

de sequestrar metais no local da infecção (ZACKULAR et al., 2015).  

As imunoglobulinas têm duas finalidades, podendo ser receptoras de 

superfície celular para o antígeno, permitindo a sinalização celular e a ativação 

celular, e ser receptoras de moléculas efetoras solúveis que podem ligar e 

neutralizar antígenos (SCHROEDER & CAVACINI, 2010). Presença de 

imunoglobulinas em abscessos periapicais agudos foi detectada no estudo de 
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KETTERING & TORABINEJAD (1984). Os autores  avaliaram as 

concentrações séricas de IgG, IgM, IgE e do componente do sistema 

complemento C3 em pacientes com abscesso apical agudo, usando a técnica 

da imunofluorescência. Os resultados mostraram altas concentrações de 

imunocomplexos circulantes em pacientes com abscessos agudos, quando 

comparados com pacientes saudáveis. 

BAUMGARTNER & FALKLER (1991) avaliaram a presença de IgG em 

lesões inflamatórias periapicais. Noventa lesões periapicais foram removidas e 

mantidas em culturas. Neste estudo, a IgG  foi testada quanto à sua reatividade 

a alguns micro-organismos presentes em infecções endodônticas. As três 

maiores incidências de reações positivas ocorreram com Bacteroides 

intermedius (84%), Porphyromonas gingivalis (58%) e Porphyromonas 

endodontalis (50%). Este estudo mostrou a reatividade da IgG a micro-

organismos implicados em infecções de origem endodôntica. 

As defensinas, juntamente com outros fatores antimicrobianos, são 

armazenadas em grânulos citoplasmáticos de neutrófilos e macrófagos e 

liberadas para o ambiente extracelular. Elas desempenham papel importante 

na defesa do hospedeiro contra a infecção, agindo contra bactérias Gram 

positivas e Gram negativas, micobactérias, fungos e vírus (JARCZAK et al., 

2013). A detecção de bactérias pode desencadear a indução e a liberação de 

defensinas, mediadas por receptores tipo toll-like (TLR). O papel das 

defensinas nas infecções bacterianas não se limita à morte bacteriana, tendo 

sido comprovado que elas podem aumentar a expressão de citocinas pró-

inflamatórias. Nos locais da infecção, as bactérias são detectadas pelos 
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fagócitos e induzem síntese e secreção de mediadores pró-inflamatórios, 

como, por exemplo, IL-1 e TNF-α. As células infectadas detectam bactérias 

através de interações com LPS e peptidoglicano, resultando na síntese de 

defensinas e mais mediadores pró-inflamatórios (MENENDEZ & FINLAY, 

2007).  

No trabalho de WAN et al. (2014), foi avaliada a presença das 

metaloproteinases da matriz (MMPs) na formação e progressão de lesões 

periapicais induzidas experimentalmente em ratos, através da microscopia de 

fluorescência, tomografia microcomputadorizada, histoenzimologia da fosfatase 

ácida tartarato-resistente (TRAP), reação em cadeia da polimerase em tempo 

real e imuno-histoquímica. As MMPs participaram da patogênese da polpa e da 

inflamação periapical. A inibição da MMP foi sugerida para diminuir a 

reabsorção óssea em condições patológicas e retardar a progressão da 

doença. 

BHALLA et al. (2014) estudaram a expressão da colagenase-3 em 

lesões periapicais. Os achados sugerem que a colagenase-3 desempenha um 

papel na conversão de granulomas periapicais para cistos radiculares. À 

medida que as lesões progridem de um granuloma periapical inicial para um 

cisto radicular a concentração de colagenase-3 aumenta no tecido periapical 

inflamado.  

GOODMAN et al. (2014) estudaram a expressão das proteínas Heat 

Shock (HSPs) em granulomas perirradiculares. HSPs são induzidos por sinais 

de stress tais como temperatura elevada, fornecimento de oxigênio reduzido, 

agentes infecciosos e mediadores inflamatórios. As HSPs têm inúmeras 
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funções, incluindo dobramento das proteínas e apresentação de antígenos 

para o sistema imunológico. Além disso, as HSPs podem estimular a liberação 

de TNF-α, IL-1b, IL-6 e IL-12, óxido nítrico e quimiocinas, contribuindo para o 

desenvolvimento e/ ou expansão das lesões perirradiculares. A figura 2 mostra 

uma visão geral do papel dos HSPs.  

 

      

 

Figura 2. As HSPs ligam-se a antígenos e os apresentam a células imunorreguladoras via 
CD91 e receptores tipo Toll like. Ambos os mecanismos contribuem para induzir citocinas e 
ativar células T (Fonte: GOODMAN et al., 2014) 

 

BAMBIRRA et al. (2015) avaliaram a expressão da alfa-2 integrin 

(ITGA2), da heat shock protein 47 (HSP47), osteopontin (OPN), focal adhesion 

kinase (FAK), TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-17, IL-10, CCL2/ MCP-1, CCL5 e IL-8 em 

amostras colhidas de 20 dentes com necrose pulpar. Nenhum paciente 

apresentava sintomas agudos no momento da consulta.  As expressões 

gênicas foram investigadas em lesões periapicais imediatamente após limpeza 

do canal radicular e 7 dias depois, usando PCR em tempo real. Houve 
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diminuição na expressão dos mediadores pró-inflamatórios, tais como TNF-α, 

IL-8, OPN, FAK e CCL5 e aumento na expressão IL-10 quando a carga de 

bactérias foi reduzida, ou seja, 7 dias após a limpeza dos canais. ITGA2 e 

HSP47 tiveram expressão semelhante antes e depois dos procedimentos de 

limpeza. A expressão dos genes aqui descrita sugeriu um processo de 

cicatrização contínuo após redução da carga bacteriana pela limpeza do canal 

radicular. 

Estudo de MAHESHWARI et al. (2016) analisou a expressão diferencial 

de HSP em granulomas perirradiculares. Amostras de DNA de 400 pacientes 

foram divididas em dois grupos: 183 casos com lesões cariosas profundas e 

lesões periapicais e 217 casos com lesões cariosas profundas, mas sem 

lesões periapicais (controle). Foram selecionados oito polimorfismos de 

nucleotídeo único (SNPs), abrangendo os genes HSPA1L, HSPA4, HSPA4L, 

HSPA6 e HSPA9. Em geral, HSPA1L e HSPA6 mostraram associação 

significativa com casos de cárie profunda, podendo estar associados a lesões 

periapicais.  

FERREIRA et al. (2016) investigaram a associação entre a expressão 

da IL-17A e a infiltração de neutrófilos em abscessos periapicais e granulomas 

periapicais e determinaram qual tipo de linfócitos T auxiliares (CD4 + ou CD8 +) 

expressam IL-17A nestas lesões. Ambos os abscessos e os granulomas 

mostraram imunomarcação da IL-17A, mas em abscessos esta expressão foi 

maior do que em granulomas. A elevada porcentagem da IL-17A nestes casos 

sugere a participação desta citocina na patogênese das lesões periapicais, 

particularmente nos estágios agudos do processo inflamatório. 
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2.4. Tratamento do Abscesso Perirradicular Agudo 

 A maioria dos pacientes com abscesso perirradicular agudo podem ser 

efetivamente tratada por uma correta terapia endodôntica e incisão para 

drenagem ou extração do dente envolvido para remover a causa da infecção 

(TAKAHASHI, 1998; MATTEWS et al., 2003; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013; 

SEGURA-EGEA et al., 2017).  

Quando os abscessos se apresentam difusos ou em casos de 

pacientes com evidências de envolvimento sistêmico é necessária a prescrição 

de antibióticos (ABBOTT et al., 1990; SIQUEIRA, 2002; SEGURA-EGEA et al., 

2017). Os antibióticos podem ajudar a impedir a propagação da infecção e o 

desenvolvimento de infecções secundárias em doentes imunocomprometidos 

(SIQUEIRA, 2002; SEGURA-EGEA et al., 2017). 

O uso de antibióticos é indicado para o tratamento dos abscessos 

perirradiculares agudos acompanhados de febre, mal-estar e linfadenopatia, 

celulite, edema difuso progressivo e/ou trismo (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013) e 

em pacientes com comprometimento dos mecanismos de defesa imunológica, 

tais como diabetes mellitus descompensada, leucemia, agranulocitose, 

leucopenia, síndrome da imunodeficiência adquirida, recém-transplantados e 

pacientes em tratamento quimioterápico (YINGLING et al., 2002; MATTEWS et 

al., 2003; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013; SEGURA-EGEA et al., 2017).  

A penicilina tem sido tradicionalmente recomendada como antibiótico 

de primeira linha, porque funciona bem contra a maioria das bactérias 

envolvidas em infecções endodônticas, incluindo abscessos, e tem uma baixa 

incidência de efeitos colaterais (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013; de SOUSA et al., 
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2013; SEGURA-EGEA et al., 2017). Se o paciente for alérgico a este grupo de 

antimicrobianos, a clindamicina permanece como uma excelente alternativa 

para pacientes alérgicos (BAUMGARTNER & XIA, 2003; SEGURA-EGEA et 

al., 2017). 

Algumas bactérias anaeróbias estritas podem produzir a enzima 

betalactamase, capaz de quebrar o anel betalactâmico das penicilinas e das 

cefalosporinas, inativando estes antimicrobianos. Os micro-organismos 

produtores de betalactamase se protegem das penicilinas destruindo-as e 

tornando-se resistentes à ação destas  drogas (GRAND, 1997). 

Em casos ainda mais graves, incluindo risco de vida para o paciente, a 

associação da amoxicilina com o ácido clavulânico ou metronidazol pode ser 

necessária para conseguir efeitos antimicrobianos melhores, como resultado de 

um espectro de ação maior que inclui bactérias resistentes à penicilina 

(KURIYAMA et al., 2007).  

Existe uma preocupação com o aumento da prevalência de micro-

organismos resistentes aos antibióticos habitualmente utilizados. RÔÇAS & 

SIQUEIRA (2013) pesquisaram a presença de genes  que codificam resistência 

a beta-lactâmicos, tetraciclina e macrolídeos (eritromicina), diretamente de  

amostras clínicas de infecções endodônticas agudas e crônicas. Pelo menos 

um gene de resistência foi encontrado em 36% das amostras de abscesso e 

67% dos casos assintomáticos. A prescrição inadequada e o uso 

indiscriminado de antibióticos são as principais causas do surgimento e 

propagação da resistência.  
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Os antibióticos, portanto, não devem ser administrados sem justificativa 

no tratamento de abscessos. O uso indiscriminado de antibióticos pode resultar 

em reações alérgicas, desenvolvimento de super-infecção induzida por 

espécies bacterianas resistentes e exposição desnecessária dos pacientes aos 

efeitos tóxicos e colaterais da medicação (de SOUSA et al., 2013). 

Segundo ALFENAS et al. (2014), os antibióticos utilizados no 

tratamento de abscessos perirradiculares agudos devem ser cautelosamente 

prescritos. A erradicação da infecção só acontece com intervenção clínica, 

incluindo drenagem do exsudato purulento e limpeza do sistema de canais 

radiculares. Além disso, a prescrição deve ser correta na escolha, dosagem e 

duração adequadas do antibiótico para evitar o desenvolvimento de cepas 

bacterianas resistentes.  

A duração do uso de antibióticos em infecções endodônticas ainda nao 

foi definida com precisao, há uma tendência geral de administrar um antibiótico 

por 3 a 7 dias. Quando o uso de antibióticos é prescrito racionalmente e restrito 

apenas aos casos indicados, é provável que sejam obtidos resultados 

favoráveis para a erradicação completa da infecção (SEGURA-EGEA et al., 

2017). 

Entretanto, se o tratamento endodôntico não for adequado, assim como 

a antibioticoterapia administrada, os abscessos podem evoluir para 

complicações e consequências clínicas indesejáveis, tais como abscesso fênix, 

abscesso sublingual (Angina de Ludwig), trombose do seio cavernoso, 

abscesso cerebral, abscesso cerebral, septicemia e óbito (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2013). 
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2.5. Proteômica 

O termo proteômica foi inicialmente utilizado em 1995 por Wilkins e 

Williams, sendo definido como o estudo do proteoma, que corresponde à 

avaliação do conjunto de proteínas expressas em um organismo, tecido ou 

célula em um dado momento (WILKINS et al., 1996).  

As proteínas catalisam e controlam todos os processos celulares de 

uma célula viva. Elas formam uma entidade altamente estruturada, conhecida 

como proteoma, cujas proteínas constituintes desempenham suas funções em 

momentos e localizações específicas, associadas com outras proteínas ou 

biomoléculas. A proteômica define o estado funcional da célula e determina seu 

fenótipo. Descrever e compreender o proteoma completo, bem como sua 

estrutura, função e dinâmica é o grande desafio da biologia (AEBERSOLD & 

MANN, 2016). O exoproteoma inclui proteínas secretadas e proteínas 

extracelulares resultantes da lise cellular e de proteínas de degradação. O 

termo "exoproteoma" deve ser usado quando se descreve o conjunto de 

proteínas presentes no meio extracelular (ARMENGAUD et al., 2012). 

Apesar de todos os benefícios do sequenciamento do DNA e 

expressão gênica, a era pós genômica mostrou limitações. Os estudos de 

análise proteômica surgiram para complementar os dados e análises de 

sequenciamento de genomas, auxiliando a compreensão global e integrada do 

funcionamento da célula (KELLER & HETTICH, 2009).  

Nos projetos de proteoma o objetivo é caracterizar o máximo de 

proteínas possível de uma amostra, permitindo que sejam catalogadas 

computacionalmente e estudadas, para atribuir sua função nas atividades 
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celulares (KIM et al., 2014).  

 

2.5.1. Espectrometria de massa 

Inicialmente, a identificação das proteínas era demorada pela falta de 

informação sobre a sequência genômica e das análises avançadas da 

sequência e análise de proteínas (SCHEINER & RIEDEL, 2010). As análises 

eram feitas por eletroforese bidimensional em gel de poliacrilamida. Esse 

método fornece informações apenas das proteínas mais abundantes e, por 

isso, tem valor limitado para a pequisa clínica. O constante progresso de 

tecnologias proteômicas, tais como a implementação da cromatografia líquida 

(LC) e espectrometria de massa (MS), fez com que a identificação de proteínas 

fosse mais favorável, expandindo as aplicações da proteômica para a pesquisa 

clínica (STEEN & MANN, 2004; KELLER & HETTICH, 2009; BURKHART et al., 

2014).  

Entre as várias técnicas proteômicas, a espectrometria de massa (MS) 

tem emergido como o método principal para caracterizar e identificar proteínas 

em sistemas biológicos. Uma das principais vantagens é a capacidade 

incomparável para adquirir informações qualitativas e quantitativas de proteína 

sobre amostras biológicas de enorme complexidade. A espectrometria de 

massa (MS) envolve vários passos incluindo extração de proteínas, separação 

por eletroforese e/ou cromatografia líquida, ionização, fragmentação, análise e, 

por último, sua identificação (KELLER & HETTICH, 2009). 

Após a purificação da proteína, o primeiro passo é converter proteínas 

no conjunto de peptídeos utilizando uma protease específica da sequência 
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(Figura 3). Mesmo que o espectrômetro de massa possa medir a massa de 

proteínas intactas, há uma série de razões pelas quais os peptídeos, não as 

proteínas, são analisados em proteômica. As proteínas podem ser difíceis de 

manusear e podem não ser todas solúveis sob as mesmas condições. A 

tripsina é frequentemente usada para converter proteínas em peptídeos. A 

tripsina é uma protease agressiva e estável, que cliva especificamente 

proteínas no lado carboxi-terminal dos resíduos de arginina e lisina resultando 

peptídeos ricos em informação e facilmente interpretáveis (STEEN & MANN, 

2004). 

 

Figura 3. Espectrometria de massa. Uma população de proteína preparada por uma fonte 
biológica, como, por exemplo, uma cultura de células, e a purificação de proteínas com 
diferentes enzimas e/ ou produtos químicos. A mistura de peptídeos gerada é separada, e os 
peptídeos são ionizados por ionização por eletropulverização (representada) ou dessorção/ 
ionização por laser assistida por matriz (MALDI) e podem ser analisados por vários 
espectrômetros de massa diferentes. Finalmente, os dados obtidos dos espectros de massa 
são pesquisados contra bases de dados de proteínas utilizando um programa de pesquisa de 
bases de dados (adaptado de STEEN & MANN, 2004) 

 

A eletroforese é um processo de migração de moléculas carregadas, 

submetidas à influência de um campo elétrico. Na eletroforese as proteínas são 

separadas em função de suas cargas elétricas, seus pesos moleculares e suas 
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conformações estruturais (BRUNE & ALFENAS, 2006). Embora capaz de gerar 

muitas informações, a eletroforese apresenta limitações para detectar proteínas 

presentes em baixa concentração (NEVEROVA & VAN EYKB, 2005).  Essas 

limitações têm sido superadas pela utilização da cromatografia líquida acoplada 

à espectrometria de massa (LC-MS). Com a introdução dos cromatógrafos 

líquidos de alta performance acoplados aos espectrômetros de massas, as 

análises de amostras complexas podem ser feitas de forma eficiente e com alta 

sensibilidade (MANN et al., 2001, NEVEROVA & VAN EYKB, 2005). 

De maneira geral, as metodologias empregadas na proteômica podem 

ser do tipo bottom-up, top-down ou next generation top-down (Figura 4).  

 

Figura 4. Hierarquia da proteômica tendo como base a espectrometria de massa (adaptado de 
COMPTON & KELLEHER, 2012) 

 

A análise de complexos proteicos inteiros em larga escala é chamada 

de next generation top-down (COMPTON & KELLEHER, 2012). Na abordagem 

top-down proteínas intactas são submetidas à análise por MS. Alguns dos 

benefícios da abordagem top-down incluem maior cobertura de sequência de 

proteínas alvo e melhor caracterização das modificações pós-traducionais 
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(PTM). Em comparação com abordagens bottom-up, a maior cobertura de 

sequências de experimentos top-down reduz as ambiguidades do mapeamento 

peptídeo-proteína, permitindo a identificação das isoformas de proteínas 

específicas. Outra vantagem é reduzir o tempo de manipulação da amostra e 

eliminar a necessidade de processamento de proteínas individuais, o que leva 

à maior confiabilidade da quantificação de quando as  proteínas são medidas 

diretamente em vez de usar abundância de peptídeos. No entanto, existem 

várias limitações tecnológicas para o método top-down. A separação de 

proteínas intactas é mais desafiadora do que a separação de misturas de 

peptídeos. Isto significa que são necessárias maiores quantidades de proteína 

e instrumentos de maior precisão de massa. Além disso, métodos genéricos e 

eficientes para fragmentar grandes proteínas ainda não estão disponíveis. 

Devido a estas limitações técnicas, o âmbito da abordagem top-down foi 

limitado à análise de proteínas simples (NESATY & SUTER, 2008; YATES et 

al., 2009). 

Após a extração de proteínas, o resultado é uma mistura complexa que 

deve ser fracionada em proteínas individuais ou uma mistura simples de 

proteínas para identificação. A análise bottom-up, também denominada 

shotgun,  envolve a digestão proteolítica das proteínas presentes na amostra, 

sendo os peptídeos analisados no banco de dados para identificar as 

proteínas. Os peptídeos gerados por digestão de proteínas não são 

introduzidos no espectrômetro de massa de uma só vez. Entre as técnicas de 

separação de proteínas, a eletroforese bidimensional em gel de poliacrilamida 

(2DGE) e a cromatografia líquida são as mais utilizadas (STEEN & MANN, 



 34 

2004; NANDAKUMAR et al., 2009). Algumas das vantagens da abordagem 

bottom-up ou shotgun incluem melhor separação de peptídeos em comparação 

com as proteínas e maior sensibilidade do que o método top-down. Os 

inconvenientes da abordagem shotgun incluem a cobertura limitada da 

sequência de proteínas por peptídeos identificados, a perda de PTMs lábeis e a 

ambiguidade nas sequências de peptídeos redundantes (YATES et al., 2009). 

Atualmente, grande parte da pesquisa proteômica usa uma abordagem 

shotgun (COMPTON & KELLEHER, 2012).     

A abordagem shotgun acoplada por cromatografia líquida acoplada 

com massa em tandem (LC-MS/MS) é o método de escolha quando a análise 

envolve complexas misturas. Um modo de obtenção da espectrometria e 

sequência (MS/MS) é ligar em série dois ou mais analisadores de massas 

capaz de selecionar um único íon e analisar sua fragmentação (SILVERSTEIN 

et al., 2014). A Figura 5 exibe a visão esquemática do MS/MS com duas 

sequências de MS.  

Figura 5.  Visão esquemática da espectrometria de massas em sequência (MS/MS) com duas 
sequências de MS (adaptado de SILVERSTEIN et al., 2014) 

 

No entanto, um problema importante neste processo é que uma única 

execução LC-MS/MS gera milhares de espectros dos quais, normalmente, 

menos de 20% são interpretados corretamente, evidenciando a necessidade 

de soluções computacionais para avaliar cada combinação peptídeo-espectro 
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(PSM). Conforme ilustrado na Figura 6, LC-MS/MS envolve a digestão de 

proteínas em uma mistura complexa em peptídeos, a separação desses 

peptídeos por cromatografia líquida (LC), a aquisição contínua e automática de 

espectros de fragmentação de peptídeos e, finalmente, a aplicação de 

ferramentas computacionais, como SEQUEST e MASCOT, para interpretar 

cada espectro de MS/MS, resultando na identificação de proteínas presentes 

na amostra, incluindo seu nível de abundância e PTMs (modificações pós-

traducionais). Tais ferramentas utilizam normalmente uma base de dados de 

proteínas de onde as sequências peptídicas são extraídas para 

correspondência com dados espectrais de massa, derivados 

experimentalmente (CERQUEIRA et al., 2012).  

 

Figura 6. Processo de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa em tandem - 
LC-MS/MS. As proteínas de uma mistura complexa são fracionadas por cromatografia líquida. 
Cada peptídeo é isolado no espectrômetro de massa e caracterizado por MS/MS. Os espectros 
gerados são interpretados por softwares como Sequest e Mascot (Fonte: CERQUEIRA et al., 
2012) 
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A espectrometria de massa é uma técnica analítica que converte 

moléculas neutras em íons e separa essas moléculas de acordo com sua razão 

massa/carga (m/z), utilizando campos eletromagnéticos. O espectrômetro de 

massa é composto por uma fonte de ionização, por um ou mais analisadores 

de massas e um detector de íons (GIROLAMO et al., 2013), como pode ser 

visualizado na Figura 7. 

Figura 7. Fluxograma das etapas de um espectrômetro de massas (adaptado de GIROLAMO et 
al., 2013) 

 

Os métodos de ionização permitem que as proteínas e os peptídeos 

sejam analisados pela MS. Atualmente as duas principais técnicas de ionização 

utilizadas em proteômica incluem MALDI (matrix assisted laser 

desorption/ionization – desorção/ionização a laser auxiliadas por matriz) e ESI 

(electro spray ionization, ionização por eletrovaporização). Na ionização por 

MALDI, Figura 8a, o analito (proteínas, peptídeos ou fragmento de peptídeos) é 

cocristalizado por uma matriz orgânica, que normalmente é um ácido aromático 

de baixo peso molecular. Com irradiação a laser, o excesso de moléculas da 

matriz sublima e transfere a carga para o analito não volátil. Após inúmeras 

colisões de íons, são formados íons peptídicos (STEEN & MANN, 2004). Na 

ionização por ESI, Figura 8b,  o analito na forma aquosa é pulverizado através 

de uma agulha fina em um campo elétrico de alta voltagem (1,5-3,5 kV). 

Durante a pulverização da amostra, um elevado potencial elétrico é aplicado à 
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agulha (1,5-3,5 KV), resultando na formação de gotículas altamente 

carregadas. Após a evaporação, são geradas formas ionizadas do analito 

(GIROLAMO et al., 2013). Um importante desenvolvimento na técnica de ESI 

inclui micro e nano-ESI, nos quais as taxas de fluxo são reduzidas para um 

regime de nanolitro por minuto para melhorar a sensibilidade do método. O 

Nano-ESI é compatível com colunas de fase reversa capilar que oferecem 

maior sensibilidade (YATES et al., 2009). 

 

       
Figura 8. Métodos de ionização (adaptado de STEEN & MANN, 2004) 

 

Foram construídos espectrômetros de massa híbridos que combinam 

mais de um analisador de massa para as necessidades específicas de cada 

análise. Cada analisador isola e mede massas de peptídeos usando diferentes 
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mecanismos e cada espectrômetro de massa representa um equilíbrio entre 

sensibilidade, velocidade e precisão (ZHANG et al., 2013). O acoplamento de 

MALDI e ESI com analisadores de massa, como o quadrupolo (Q), o tempo de 

voo (TOF) e o ion trap (IT), aumenta a sensibilidade e a precisão na 

determinação da proteína (GIROLAMO et al., 2013). A maioria dos 

espectrômetros de massa atualmente utilizados para a proteômica empregam 

um ion trap, que permite isolamento e fragmentação de íons peptídicos 

(ZHANG et al., 2013). 

 Os espectrômetros de massa geralmente consistem das seguintes 

partes: a fonte de íons, o analisador de massa e processamento de dados. Os 

analisadores de massa são parte integrante de cada instrumento, pois podem 

armazenar íons e separá-los com base nas relações massa-carga (m/z). Cada 

analisador de massa tem propriedades únicas, como faixa de massa, 

velocidade de análise, resolução, sensibilidade, transmissão de íons e faixa 

dinâmica. As seguintes configurações são as soluções mais utilizadas na 

proteômica: ion trap (ion trap 3D, ion trap linear), triplo quadrupololo (TQ), linear 

quadrupolo-Orbitrap (LTQ-Orbitrap) e ion trap com tempo de voo (IT-TOF) 

(YATES et al., 2009). 

Nos analisadores tempo de voo, conhecido como TOF (time-of-flight), 

os íons acelerados são lançados em um tubo de vácuo para medida do seu 

tempo de voo até o detector. O tempo decorrido entre a ionização e a detecção 

é utilizado para formar o valor massa/carga (m/z). O quadrupolo (Q) apresenta 

um conjunto de quatro cilindros metálicos conectados a fontes de 

radiofrequência para fazer determinados grupos de íons chegarem ao detector. 
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Nos analisadores do tipo íon trap ou aprisionamento de íons as 

moléculas são conduzidas para dentro de um campo eletromagnético, onde 

ficam aprisionadas e são liberadas gradualmente (GIROLAMO et al., 2013). O 

íon trap é o mais adequado para identificação de proteínas de LC/ MS em 

estudos de amostras complexas pela rápida taxa de varredura e alta 

sensibilidade (YATES et al., 2009). 

A MS está fortemente ligada e altamente dependente de tecnologias de 

separação que simplifiquem as complexas amostras biológicas antes da 

análise de massa. Uma vez que as proteínas são identificadas pelas relações 

massa-carga de seus peptídeos e fragmentos, é necessária uma separação 

eficiente das proteínas. Recentemente, técnicas e equipamentos estão sendo 

utilizados para separação e detecção de amostras de proteínas altamente 

complexas. HPLC, do inglês high performance liquid chromatography, ou 

cromatografia líquida de alto desempenho, fornece separações de alta 

resolução. As proteínas podem ser divididas em frações e digeridas 

separadamente, produzindo misturas de peptídeos menos complexas, o que 

aumenta a confiança na identificação das proteínas no banco de dados e 

permite a identificação de  proteínas menos abundantes (STEEN & MANN, 

2004). Outro avanço é a tecnologia nanospray que é capaz de funcionar com 

uma velocidade de fluxo na ordem de nanolitros/minuto e permite melhorar 

consideravelmente os mecanismos de formação de íons. Estas soluções 

inovadoras oferecerem um avanço extraordinário na resolução de massa, 

precisão e velocidade dos espectrômetros de massa (GIROLAMO et al., 2013). 
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2.5.2. Identificação de Proteínas por Espectrometria de Massa 

Após a ionização, analisadores de massas detectam as relações 

massa/carga (m/z), e os espectros adquiridos são confrontados no banco de 

dados para a identificação das proteínas (STEEN & MANN, 2004; WOLSKI et 

al., 2005; TIENGO et al., 2009). 

A identificação de proteínas pode ser alcançada por diferentes 

métodos. Um deles denominado Peptide Mass Fingerprinting ou PMF 

(impressão digital das massas de peptídeos), é um método de identificação de 

proteínas por MS amplamente utilizado. Esta metodologia tem por base a 

digestão da proteína a ser identificada por uma enzima proteolítica, geralmente 

pela ação da tripsina, produzindo peptídeos. A tripsina faz clivagem específica 

C-terminal adjacente a resíduos de arginina e lisina, gerando um conjunto de 

peptídeos únicos, cujas massas são determinadas por MS e podem ser 

consideradas a impressão digital daquela molécula (SHEVCHENKO et al., 

1996). As massas dos peptídeos são submetidas a softwares especiais, que 

permitem comparar a PMF da proteína que buscamos identificar com os dados 

gerados teoricamente para todas as sequências de proteínas presentes no 

banco de dados (WOLSKI et al., 2005). Mascot e Sequest são atualmente os 

softwares mais conhecidos e utilizados (STEEN & MANN, 2004; CERQUEIRA 

et al., 2012).  

As bases de dados (DB – data base) utilizadas para as buscas são o 

“Genbank”, “SwissProt Database”, “Protein Database”e “EMBL”. A identificação 

é influenciada pela quantidade de proteínas na amostra, grau de modificação 
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pós-traducional, qualidade das buscas automáticas e presença da proteína no 

banco de dados (TIENGO et al., 2009).  

Devido à enorme quantidade produzida de PSMs em uma única 

corrida, provavelmente, existem falsos- positivos, ou seja, a sequência 

peptídica que foi associada ao espectro não é correta. Em função disto, a 

medida estatística FDR (False Discovery Rate - Taxa de Descobertas Falsas) é 

importante no processo de identificação. Essa abordagem envolve a 

comparação de espectros MS/MS experimentais com um banco de dados falso 

(CERQUEIRA et al., 2012). 

 

2.5.3. Estudos de proteômica na Odontologia 

Estudos com abordagens proteômicas na Odontologia tiveram início 

em meados dos anos noventa. A proteômica surgiu para ajudar todas as 

especialidades odontológicas, seja na identificação de fatores de risco,  

diagnóstico precoce, prevenção e/ou evolução do tratamento (REZENDE et al., 

2013).  

YOKOYAMA et al. (2010), em uma abordagem proteômica avaliaram a 

relevância do polimorfismo do receptor Fc gama IIIb (FccRIIIb) nos perfis de 

expressão proteica de neutrófilos de dez indivíduos saudáveis. O FccRIIIb é um 

receptor específico de neutrófilo para a imunoglobulina IG. Evidências, 

sugerem uma associação significativa entre o polimorfismo do gene FccRIIIb e 

a periodontite.  

GONÇALVES et al. (2010) compararam os perfis proteicos da saliva 

não estimulada de pacientes com periodontite com indivíduos saudáveis por 
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meio de duas abordagens complementares - eletroforese em gel 2D e 

cromatografia líquida. As manchas proteicas de interesse foram analisadas por 

MALDI-TOF-TOF e os dados, foram complementados por ESI-Q-TOF. As 

análises revelaram que indivíduos com doença periodontal têm quantidades 

aumentadas de proteínas do sangue (albumina sérica e hemoglobina) e 

imunoglobulina e menor abundância de cistatina em comparação com o grupo 

controle. Além disso, este estudo identificou número mais elevado de alfa-

amilase em pacientes com periodontite. Uma abordagem proteômica pode ser 

importante para a compreensão das alterações periodontais e para melhorar o 

diagnóstico periodontal.  

O estudo de proteínas como biomarcadores em doenças periodontais 

tem sido destacado durante os últimos anos. Um desenvolvimento significativo 

em relação aos genes humanos e proteínas foi a descoberta de novas drogas 

potenciais para o tratamento de doenças periodontais. A informação das 

proteínas envolvidas na patogênese de doenças periodontais permitiu 

evoluções para o diagnóstico, prevenção e tratamento da doença periodontal 

(GUPTA et al., 2015).  

BAO et al. (2015), usando abordagens proteômicas, analisaram as 

interações entre Aggregatibacter actinomycetemcomitans e outras espécies 

bacterianas. Os autores utilizaram um modelo in vitro de biofilme subgengival e 

a espectrometria de massa com cromatografia líquida para identificar o 

conteúdo proteômico do biofilme. A conclusão deste trabalho é que A. 

actinomycetemcomitans, bactéria associada a formas agressivas de 

periodontite em pacientes jovens, regula a expressão de proteínas de outras 
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espécies presentes no biofilme. Esse achado pode fornecer novos insights 

sobre a doença e levar a terapias mais eficazes e previsíveis.  

A proteômica também é aplicada com sucesso na identificação de 

proteínas expressas em infecções endodônticas. NANDAKUMAR et al. (2009) 

utilizaram pela primeira vez a espectrometria de massa e a cromatografia 

líquida (LC – MS/MS) em lesões perirradiculares de diferentes pacientes. As 

amostras endodônticas foram assepticamente obtidas de sete pacientes com 

infecções endodônticas. As misturas de proteínas foram submetidas à digestão 

tríptica em solução e analisadas por nano-LC-MS/MS de fase inversa, seguidas 

por uma pesquisa na base de dados. Algumas proteínas incluindo adesinas, 

autolisinas, proteases, fatores de virulência e proteínas de resistência a 

antibióticos de bactérias presentes em infecções endodônticas, principalmente 

das espécies Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, P. gingivalis, F. 

nucleatum e T. denticola, foram identificadas em todas as amostras. Os autores 

concluíram que a análise proteômica das infecções endodônticas pode fornecer 

informações globais sobre invasão, mecanismos de patogenicidade e 

interações multifatoriais existentes entre as bactérias dos canais radiculares e o 

sistema imune. 

PROVENZANO et al. (2013) avaliaram o metaproteoma das infecções 

endodônticas, associadas a abscesso perirradicular agudo e a lesões 

perirraculares crônicas assintomáticas, usando duas plataformas de 

espectrometria de massa: cromatografia líquida de nanofluxo acoplada ao 

quadrupolo ion trap linear Velos Orbitrap (LTQ-Orbitrap Velos), e cromatografia 

líquida de quadrupolo tempo de voo. (LC-QTOF). Amostras de canais 
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radiculares foram obtidas de 12 dentes com periodontite apical assintomática e 

da aspiração de pus de dois casos de abscesso perirradicular agudo, que 

apresentaram inchaço localizado, febre, linfadenopatia e mal-estar. Um total de 

308 proteínas de origem microbiana foi identificado. Proteínas humanas 

associadas a estas infecções também foram identificadas. O número de 

proteínas nos abscessos foi maior do que nos casos assintomáticos. A grande 

maioria das proteínas microbianas encontradas nas amostras  foi relacionada 

aos processos metabólicos e de manutenção celular, incluindo a síntese de 

proteínas, metabolismo energético e processos de DNA. Além dessas 

proteínas, várias outras relacionadas com a patogenicidade e resistência/ 

sobrevivência foram encontradas, incluindo proteínas envolvidas na adesão, 

formação de biofilme e resistência a antibióticos, bem como proteínas de 

estresse, proteases e endopeptidases e uma proteína de arqueia relacionada à 

produção de metano. A maioria das proteínas humanas detectadas foi 

relacionada aos processos celulares e ao metabolismo assim como à defesa 

imunológica. As proteínas envolvidas nos mecanismos de defesa do 

hospedeiro incluem defensinas, mieloperoxidase, componentes do sistema 

complemento, imunoglobulinas, inibidores da protease e receptores envolvidos 

na regulação das células T. As bases de dados de proteínas humanas são 

muito mais completas e precisas, reduzindo o número de proteínas 

desconhecidas. 

No trabalho de ECKHARDT et al. (2014), o perfil proteômico da polpa 

dentária foi investigado e comparado com o proteoma da dentina e do plasma 

sanguíneo. As proteínas extraídas de cinco molares permanentes e foram 
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separadas por eletroforese em gel bidimensional, analisadas por 

espectrometria de massa em tandem e cromatografia em nano-líquido e 

identificadas pela correlação de espectros de massa  (Q-TOF) com as bases 

de dados proteômicas, utilizando MASCOT e Matrix Science. Um total de 342 

proteínas foram identificadas e duas proteínas (putative tropomyosin alpha-3 

chain- like protein e putative uncharacterized protein DKFZp686I15196) foram 

identifcadas pela primeira vez em amostras humanas. As proteínas 

identificadas na polpa apresentaram função estrutural, catalítica, 

transportadora, atividade de protease, resposta imune e outras. Em 

comparação com a dentina e o plasma sanguíneo, foram identificadas 140 

proteínas compartilhadas (polpa/ dentina), das quais 37 não foram observadas 

no plasma. Um total de 27 proteínas (7,9%) encontradas participam da 

resposta imune na polpa dentária. As imunoglobulinas (IGL@ protein, Ig alpha-

1 chain C region, Ig gamma-2 chain C region, Ig gamma-3 chain C region), as 

glicoproteínas (zinc-alpha-2-glycoprotein), secernin-1 e galectin-1 

desempenham papel na proteção dos tecidos dentários contra as bactérias da 

placa e/ ou contra o desenvolvimento da cárie dentária. A identificação de 

proteínas nas amostras de polpa que participam da resposta imune mostra que 

elas provavelmente atuam como um reservatório imunológico no tecido pulpar 

de dentes sadios e podem ser importantes para a resposta aos agentes 

patológicos. Tal conhecimento pode ser muito importante para investigações 

futuras dos mecanismos de defesa contra doenças dentárias. 

CHÁVEZ DE PAZ et al. (2015) investigaram a relação entre a produção 

de proteases e a capacidade de duas cepas de Enterococcus faecalis, GUL1 e 
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OG1RF coexistirem em biofilmes com outras bactérias encontradas em canais 

radiculares infectados. As cepas bacterianas foram isoladas de canais 

radiculares submetidos a tratamento endodôntico com infecções persistentes. 

E. faecalis mostrou liberar um grande número de proteínas, incluindo 

determinantes de virulência, tais como citolisina, gelatinase, metaloprotease e 

serina protease. Para investigar até que ponto os fatores de virulência podem 

contribuir para as diferenças de comportamento do E. faecalis em co-cultura 

com Lactobacillus salivarius e Streptococcus gordonii, foram comparadas os 

proteomas das duas espécies. As análises de proteínas foram feitas por 

eletroforese bidimensional em gel de poliacrilamida, seguida de espectrometria 

de massas LC-MS/MS e busca no banco de dados com Mascot e Matrix 

Science. A análise proteômica revelou que o OG1RF secretava níveis mais 

elevados de proteases e uma serina protease previamente não identificada. 

Como as proteases podem causar danos aos tecidos e estimular respostas 

imunes, os produtores elevados indicaram cepas de E. faecalis mais virulentas. 

Se o tratamento é ou não afetado por essa propriedade fenotípica não pode ser 

discernido a por esses achados, mas pode-se especular que estejam 

associadas com falhas no tratamento endodôntico. Diante disso, o tratamento 

endodôntico não deve apenas ser focado na eliminação bacteriana, mas 

também no potencial patogênico das bactérias do canal radicular. 

BELSTRØM et al. (2016) compararam metaproteomas da saliva de 

pacientes com periodontite e cárie dentária com indivíduos saudáveis. Foram 

coletadas amostras de saliva estimulada de pacientes com periodontite, 

pacientes com cárie dentária e indivíduos saudáveis. As proteínas nas 
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amostras foram digeridas com LysC e tripsina. Os peptídeos foram 

sequenciados por espectrometria de massa em tandem (LC- MS/MS), operado 

em modo de aquisição dependente de dados usando e Andromeda integrado 

com FDR de 1% tanto para peptídeo como proteína. Os perfis proteicos 

humanos mostraram significativa sobre-expressão do sistema do complemento 

e marcadores inflamatórios na periodontite e cáries dentárias em comparação 

com pacientes saudáveis. Proteínas envolvidas na imunidade inata e proteínas 

inflamatórias foram abundantemente mais expressas em amostras de saliva de 

pacientes com periodontite e cárie dentária do que indivíduos saudáveis  O 

aumento da ativação local do sistema do complemento nos tecidos 

periodontais aumenta a permeabilidade vascular, a vasodilatação e o 

recrutamento de células inflamatórias, resultando em liberação excessiva de 

espécies reativas de oxigênio, enzimas proteolíticas e interleucina. Além disso, 

os níveis séricos de proteínas do complemento foram sugeridos para expressar 

uma relação linear com o grau de inflamação periodontal. Os perfis do 

proteoma bacteriano e a anotação funcional foram muito semelhantes em 

saúde e doença, sugerindo que a microbiota salivar não expressa quaisquer 

características associadas à doença da atividade metabólica. 

PROVENZANO et al. (2016) avaliaram o metaproteoma humano e  

bacteriano de ápices radiculares e de lesões inflamatórias correspondentes de 

dentes com periodontite apical pós-tratamento, utilizando uma plataforma de 

espectrometria de massa (MS). Os ápices radiculares e lesões inflamatórias 

correspondentes de dentes tratados endodonticamente com periodontite apical 

foram obtidos durante a cirurgia perirradicular. Todas as obturações do canal 
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radicular foram classificadas como adequadas com base em radiografias e 

tomografia computadorizada de cone-beam. Os espécimes foram 

criopulverizados e submetidos à análise metaproteômica para proteínas 

humanas e bacterianas usando uma plataforma de espectrometria de massa 

que se baseia na cromatografia líquida de nanofluxo, acoplada ao quadrupolo 

Velos Orbitrap (LTQ-Orbitrap Velos). As análises de metaproteínas revelaram a 

presença de células humanas e bacterianas viáveis e metabolicamente ativas, 

tanto nos ápices quanto nas lesões. As proteínas bacterianas identificadas 

foram categorizadas para metabolismo de ácidos graxos, membrana, 

metabolismo de nucleotídeos, patogênese/ virulência, proteólise, resposta ao 

estresse, transcrição e translação, síntese de peptidoglicano, transporte, 

biossíntese de vitaminas e outros/ desconhecidos. As funções biológicas das 

proteínas humanas foram agrupadas da seguinte forma: processo celular e 

metabolismo, sistema circulatório, matriz extracelular, sistema imunológico e 

outros/ desconhecidos. Várias proteínas bacterianas de interesse para 

patogenicidade e terapêutica foram identificadas nos ápices e lesões, incluindo 

proteínas relacionadas à resistência aos antibióticos, função proteolítica, 

resposta ao estresse, adesão e virulência. Muitas proteínas humanas 

relacionadas a mecanismos de defesa imunológica também foram detectadas 

tanto em amostras de ápice como de lesão, incluindo imunoglobulinas, sistema 

complementar e proteínas ligadas à ativação de células T e células B, 

processos microbicidas de neutrófilos, reconhecimento/apresentação de 

antígenos, reabsorção e proteção contra danos teciduais. A ocorrência de 

fatores de defesa do hospedeiro com base em respostas imunes inatas e 
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adaptativas e virulência bacteriana, sobrevivência e proteínas de resistência, 

indica interação complexa e dinâmica hospedeiro-patógeno em dentes com 

periodontite apical pós-tratamento. 
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3. JUSTIFICATIVA 
_______________________________________________________________ 

 

Em relação ao abscesso perirradicular agudo, vários estudos foram 

desenvolvidos, contribuindo para o conhecimento da microbiota e do 

comportamento das células do hospedeiro em um processo infeccioso ativo 

como o abscesso agudo, constituindo um passo de grande relevância no 

entendimento da patogênese da doença. No entanto, as informações sobre os 

fatores do hospedeiro no processo de um abscesso perirradicular agudo são 

escassas.  
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4. HIPÓTESE 
_______________________________________________________________ 

 

A resposta do hospedeiro a um processo agudo de grande intensidade, 

como o abscesso perirradicular agudo, apresenta uma ampla diversidade de 

proteínas relacionadas, principalmente, à resposta imune inata e aos processos 

celulares. 
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5. OBJETIVOS 
_______________________________________________________________ 

 

5.1. Objetivo geral 

Avaliar, através da espectrometria de massas, o exoproteoma do 

hospedeiro nos casos de abscesso perirradicular agudo. 

 

5.2. Objetivos específicos 

Descrever a função destas proteínas e a implicação na patogênese 

desta doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

6. MATERIAIS E MÉTODOS 
_______________________________________________________________ 

 

Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, foram 

seguidos os princípios éticos da Resolução no 466/2012 com aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Estácio de Sá, Rio de Janeiro, Brasil, CAAE no 49411815.2.0000.5284 (ANEXO 

1).  

 

6.1. Seleção de pacientes  

Este estudo foi feito com 14 pacientes diagnosticados com abscessos 

perirradiculares agudos, de ambos os sexos, com faixa etária entre 20 e 65 

anos. Todos os pacientes assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido antes de participar da pesquisa (ANEXO 2).  

O diagnóstico teve por base a observação de sinais clínicos como: 

testes de sensibilidade (frio e calor) negativos, teste de percussão vertical 

positivo, presença de dor espontânea, exacerbada por mastigação e inchaço 

localizado ou difuso. Febre, linfadenopatia, ou mal-estar, sem presença de 

fístula nem comunicação do abcesso para cavidade oral ou pele, poderiam 

estar presentes. Não foram incluídos no estudo os dentes com uma 

profundidade de sondagem superior a 4 mm, além de pacientes que fizeram 

uso de antibiótico nos últimos 3 meses, sujeitos a doenças sistêmicas.  
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6.2. Coleta das amostras 

Os pacientes selecionados fizeram bochecho oral durante um minuto 

com clorexidina 0,12% antes dos procedimentos de amostragem. A mucosa 

sobrejacente foi desinfetada com uma solução de clorexidina 2%. Amostras da 

mucosa edemaciada de cada abscesso foram tomadas, como descrito 

anteriormente por De SOUSA et al. (2013); RIGGIO et al. (2007), RÔÇAS et al. 

(2006), pela aspiração do exsudato purulento com seringa e agulha estéril de  

calibre 21 G (gauge) (BD, Franklin Lakes, Nova Jersey, EUA) e imediatamente  

transferidas para eppendorfs estéreis e congeladas a -20 °C. 

 

6.3. Quantificação de proteínas 

As amostras foram descongeladas e centrifugadas por 15 minutos a 

9000g a 4°C. Após centrifugação, o sobrenadante e o precipitado foram 

separados, sendo o sobrenadante reservado para utilização. A concentração 

de proteínas foi determinada de acordo com o método desenvolvido por 

BRADFORD (1976), utilizando uma curva padrão com quantidades conhecidas 

de BSA (bovine serum albumin – albumina de soro bovino) (Sigma- Aldrich, St. 

Louis, Missouri, EUA). A quantificação foi feita em triplicata, utilizando 

microplacas de 96 poços (Multiskan GO, Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

Massachusetts, EUA). Para a quantificação, 1µL de amostra diluída (extrato 

protéico) em 39µL de água purificada por osmose reversa foi adicionado a 

160µL do reagente de Bradford concentrado 1,25 vezes. Após 10 minutos em 

repouso, em temperatura ambiente, foi feita a leitura da absorvância a 595nm, 

utilizando um leitor de microplacas (Multiskan GO, Thermo Fisher Scientific, 
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Waltham, Massachusetts, EUA). A absorvância da placa vazia foi subtraída do 

valor obtido da absorvância de cada amostra. A comparação dos resultados da 

absorvância determinada com a curva padrão permitiu a determinação da 

concentração de proteínas em cada amostra.  

 

6.4. Separação das proteínas e digestão enzimática 

As proteínas totais dos abscessos foram processadas pelo método 

digestão em solução com filtro (DSF). Nessa estratégia, DSF, as proteínas 

totais de todas as amostras foram submetidas à digestão enzimática 

diretamente na solução, com a utilização de um filtro, conforme descrito 

previamente por WISNIEWSKI et al. (2009). Volumes correspondentes a 100µg 

do extrato proteico das amostras foram solubilizados em 400µL de bicarbonato 

de amônio (AmBic) 0,05 M. Em seguida, as amostras foram reduzidas em 10µL 

de ditiotreitol (DTT) e, posteriormente, alquiladas com 40µL de iodoacetamida 

por 1 hora, à temperatura ambiente. As amostras foram transferidas para um 

tubo com filtro (colunas Vivaspin 500 MWCO PES 10kDa, GE Healthcare, 

Uppsala, Suécia) e solubilizadas com 400µL de AmBic 0,05M sob agitação em 

vórtex e centrifugadas por 10 minutos a 10.000g. Para a digestão enzimática 

das proteínas, foram adicionadas às amostras 2,5µL de solução de tripsina 

diluída (Trypsin Gold, Mass Spectrometry Grade, Promega V5280, Madison, 

Wisconsin, EUA) e incubadas a 37ºC, overnigth. As amostras contendo 

peptídeos foram centrifugadas a 10000g por 20 minutos e concentradas em 

sistema de centrifugação a vácuo.  
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6.5. Análise por espectrometria de massas 

Os peptídeos trípticos provenientes das digestões enzimáticas foram 

ressuspendidos em 80µL de solução aquosa de ácido fórmico 0,1%, 

centrifugados a 20.000g por 20 minutos, sendo 75µL dessa solução 

transferidos para recipientes próprios. A aquisição de espectros de massas 

ocorreu de duas formas, primeiramente, 20µL de cada amostra foram aplicados 

em um sistema LC-MS/MS, composto por um UPLC nanoAcquity (Waters, 

Milford, Massachusetts, EUA) e um espectrômetro de massas modelo 

micrOTOF QII® - QTOF (Bruker Daltonics, Bremen, Alemanha). As amostras 

foram submetidas a uma corrida cromatográfica em uma coluna trap e uma 

coluna capilar Protecol C18 GHQ303 3,0µm – 300µm x 150mm (Waters 

Milford, Massachusetts, EUA), operando com uma taxa de fluxo de 4,5µL/min. 

Os peptídeos foram eluídos automaticamente e injetados em espectrômetro de 

massas, atuando no modo on-line, com o auxílio de uma agulha de ionização 

microESI (New Objective, Woburn, EUA). As soluções da fase móvel utilizadas 

para o programa de gradiente foram: água e ácido fórmico 0,1% (v/v) (A) e 

acetronitrila e ácido fórmico 0,1% (v/v) (B). A programação de gradiente 

consistiu de 5% de B durante 14 minutos, rampa de subida linear de B de 5% 

até 50% em 30 minutos e rampa de subida linear de B de 50% durante 5 

minutos. Em seguida, as amostras foram submetidas a um gradiente 

consistindo de uma rampa de descida linear de B de 50 até 90% durante 3 

minutos, seguida pela manutenção de 90% de B durante 2 minutos, rampa de 

descida linear de B de 90% até 10% durante 3 minutos e manutenção de B a 

10% durante 3 minutos. O escaneamento em modo positivo dos íons para os 
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espectros de MS1 foi efetuado para a faixa de massas entre 100 e 2000m/z, 

sendo para os espectros de MS2 entre 70 e 2000 m/z. A aquisição de dados 

teve a duração de, aproximadamente, 60 minutos. A operação do QTOF foi no 

modo auto-MSn, o qual coletou espectros de MS2 para os íons mais intensos 

em cada espectro de varredura completo, excluindo os íons de carga simples. 

Após o término das corridas no micrOTOF QII, 10µL do volume restante de 

cada amostra foram aplicados em outro sistema LC-MS/MS, composto de um 

UPLC nanoAcquity (Waters, Milford, Massachusetts, EUA) e um espectrômetro 

de massas modelo Amazon Ion Trap® (Bruker Daltonics, Bremen, Alemanha). 

As amostras foram submetidas a uma corrida cromatográfica em uma coluna 

trap e uma coluna capilar C18 BEH130 1,7µm – 100µm x 100mm, operando 

com uma taxa de fluxo de 0.400µL/min. Os peptídeos foram eluídos 

automaticamente e injetados em espectrômetro de massas, atuando no modo 

on-line, com o auxílio de uma agulha de ionização nanoESI. Nesta etapa, as 

soluções de fase móvel utilizadas para o programa de gradiente foram: (A) 

água e ácido fórmico 0,1% (v/v) e (B) acetonitrila e ácido fórmico 0,1% (v/v), 

com o programa da corrida sendo iniciado por um passo de dessalinização com 

a manutenção de 5% de (B) durante 5 minutos, em seguida, um gradiente 

consistindo de uma rampa de subida linear partindo de 5% até 50% de (B) 

durante 30min, e uma rampa de subida linear partindo de 50% ate 90% de (B) 

durante 5min, 90% de (B) durante 5min, rampa de descida linear partindo de 

90% até 10% de (B) durante 5min, seguido pela manutenção a 10% de (B) 

durante 5min. O escaneamento em modo positivo dos íons para os espectros 

de MS1 foi efetuado para a faixa de massas entre 300 e 1500m/z, sendo para 
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os espectros de MS2 entre 70 e 3000 m/z. A aquisição de dados teve a 

duração de, aproximadamente, 50 minutos. A operação do IonTrap foi no modo 

auto-MSn, o qual coletou espectros de MS2 para os íons mais intensos em 

cada espectro de varredura completo, excluindo os íons de carga simples. 

A aquisição dos dados no QTOF e IonTrap foi gerenciada pelo 

aplicativo Hystar, versão 3.2 (Bruker Daltonics, Bremen, Alemanha), sendo os 

espectros processados com o auxílio dos aplicativos Data Analysis, versão 4.0 

(Bruker Daltonics, Bremen, Alemanha) e CompassXport, versão 3.0 (Bruker 

Daltonics, Bremen, Alemanha), utilizando as configurações padrões para 

proteômica. As listas de picos foram geradas nos formatos mascot generic 

format (*.mgf) e extensible mark-up language (*.mzXML) pelos aplicativos Data 

Analysis e CompassXport, respectivamente. 

 

6.6. Identificação das proteínas 

As listas de massas geradas pelos espectrômetros de massas foram 

convertidas no formato mzXML sendo, por meio do aplicativo PEAKS, versão 

7.0 (Bioinformatics Solutions Inc., Waterloon, Ontario, Canadá), confrontadas 

com todas as proteínas do Uniprot e somente com proteínas de Homo sapiens 

(download em 17/08/2016). Os parâmetros utilizados para a pesquisa foram: 

digestão enzimática pela tripsina com uma clivagem perdida e 

carbamidometilação da cisteína como modificação fixa e oxidação da metionina 

como modificação variável. Para o Ion Trap adotou-se tolerância de erro de 

0,2Da, tanto para o íon parental, quanto para os fragmentos; para o QTOF, o 

erro foi de 30ppm para o íon parental e de 0,02Da para os fragmentos. As 
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proteínas foram consideradas identificadas quando apresentassem, pelo 

menos, um peptídeo único com FDR (False Discovery Rate) menor que 1. 

Cada proteína identificada deveria apresentar, pelo menos, uma sequência de 

peptídeo não compartilhada com nenhuma outra na planilha.  

As proteínas identificadas foram classificadas de acordo com suas 

características funcionais: processos celulares (divisão celular, transdução de 

sinal) e metabolismo (obtenção de energia, metabolismo de carboidratos e 

lipídeos e degradação de pequenas moléculas e macromoléculas), sistema 

circulatório (coagulação sanguínea, agregação plaquetária, desgranulação de 

plaquetas e transporte de oxigênio e sistema imune (resposta a estímulos, 

mecanismos de defesa inato e adaptativo), matriz extracelular (organização 

estrutural) e função desconhecida ou outras, como descrito anteriormente por 

PROVENZANO et al. (2013). 
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7. RESULTADOS 
_______________________________________________________________ 

 

Após o agrupamento de proteínas repetidas, a análise do exoproteoma 

das 14 amostras de abscesso apical agudo revelou um total de 303 proteínas 

humanas distintas (ANEXO 3). Desse total, 150 estavam envolvidas nos 

processos celulares e metabolismo, 78 proteínas no sistema imune, 22 no 

sistema circulatório, 2 na estrutura da matriz extracelular e 51 proteínas com 

função desconhecida ou outras funções (Figura 9). Proteínas envolvidas no 

processo celular e no metabolismo foram as mais encontradas, seguidas por 

proteínas relacionadas ao sistema imune. 

 

 
Figura 9. Categorização funcional das proteínas de abscesso perirradicular agudo em todas as 
amostras 

 

A Figura 10 mostra o perfil do processo biológico das proteínas 

identificadas em cada amostra de abscesso.  
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Figura 10. Processo biológico das proteínas identificadas em todos os abscessos agudos 

 

Nas amostras analisadas, podem ser citadas proteínas relacionadas ao 

metabolismo celular, tais como ADP-ribosylation factor-binding, carbonic 

anhydrase 1, carbonic anhydrase 1 e transketolase e 3-hydroxyacyl-CoA 

dehydrogenase type-2 e glycolipid transfer protein, que estão envolvidas no 
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processo metabólico de lipídeos; carbohydrate binding domain, envolvida no 

processo metabólico de carboidrato; glucose-6-phosphate isomerase e 

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, envolvidas no processo 

metabólico de glicose; UDP-glucose 4-epimerase,  envolvida no processo 

metabólico da galactose; e solute carrier organic anion transporter family 

member 1B3, envolvida no processo metabólico de ácidos biliares.  

Foram identificadas onze proteínas em sete amostras relacionadas 

com a transcrição do DNA e tradução (ATP-dependent RNA helicase DDX1, 

cancer/testis antigen 55, cDNA FLJ75071, dimethyladenosine transferase 2, 

forkhead box protein N2, histone H4, homeodomain-interacting protein kinase, 

HSPA8 protein, oxysterol-binding protein 2 e trinucleotide repeat-containing 

gene 6A protein), além de proteínas associadas à glicosilação em uma amostra 

(Alpha 2,3-sialyltransferase IV; CMP-N-acetylneuraminate-beta-galactosamide-

alpha-2 e SIAT4C protein) e à fosforilação/desfosforilação de proteínas em 

duas amostras (homeodomain-interacting protein kinase 4, PAS domain-

containing serine/threonine-protein kinase, protein EFR3 homolog B, protein 

phosphatase 1G e receptor-type tyrosine-protein phosphatase delta). 

Também estavam presentes, em oito amostras, as proteínas beta actin, 

cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 1, cDNA, FLJ79016, profilin; 

protein SON e transformation/ transcription domain-associated protein, 

relacionadas com a função estrutural de regeneração de tecidos. 

Das proteínas envolvidas nos processos celulares e no metabolismo, 

as mais encontradas foram: profilin (6 amostras), carbonic anhydrase 1 (5 

amostras), e histone H4 (4 amostras). Foram também encontradas duas 



 63 

proteínas - epididymis secretory protein Li 103 e transformation/transcription 

domain-associated protein - em três amostras relacionadas com o reparo do 

DNA. 

Um total de 22 proteínas identificadas tinham funções relacionadas ao 

sistema circulatório, destacando-se albumina e hemoglobinas (beta globin e 

alpha globin), que foram as mais encontradas nas amostras de abscesso 

(12/14 e 14/14, respectivamente). A função biológica principal dessas proteínas 

é o transporte de oxigênio.  

Na composição da matriz extracelular, duas proteínas foram 

encontradas em duas amostras: colágeno (Collagen alpha-5 (IV) chain) e 

tenascina (Tenascin-X). 

As proteínas humanas envolvidas na resposta imunológica do 

hospedeiro estavam presentes em todas as amostras. Foram identificadas um 

total de 78 proteínas distintas, associadas ao sistema imune, com destaque 

para protein S100 (8 amostras), proteínas do sistema complemento (3 

amostras), 4 tipos de heat shock protein – HSP (5 amostras). Em dez 

amostras, foram encontrados IgG ou fragmentos de imunoglobulinas. 

 Proteínas relacionadas a neutrófilos polimorfonucleares, como as 

mieloperoxidases, defensinas, elastase, gelatinase e NCF-4, foram detectadas 

em onze amostras. Transferrinas (transferrin, lactoferrin e lactotransferrin) 

também foram detectadas em onze amostras (Tabela 2). 
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Tabela 2.  Proteínas humanas envolvidas na resposta imunológica do hospedeiro dos 

abscessos agudos 

FUNÇÃO BIOLÓGICA NO DE ACESSO 
(UNIPROT) 

 

NOME DA PROTEÍNA 
 

NO DE 
AMOSTRAS 

Ativação do complemento   

 M0RBJ7 Complement C3 2 

 F5GXS0 Complement C4-B 2 

 K6ZJD1 Complement component 4A 1 

 
H2RAT3 Uncharacterized protein 

1 

 
H2R7G4 Uncharacterized protein 

1 

 
H2RGH Uncharacterized protein 

1 

 
G1U9I8 Uncharacterized protein 

1 

 
G3QLP7 Uncharacterized protein 

1 
 

Ativação e/ou regulação de 
células T   

 

 
Q14623 Indian hedgehog protein (IHH) 

1 

 
C7C4W L-plastin 

2 

 
H2R272 Uncharacterized protein 

1 

 
G3QYG Uncharacterized protein 

2 

 
G3QMZ Uncharacterized protein 

1 

 
Q5ZLW Uncharacterized protein 

1 

 
U3K0K0 Uncharacterized protein 

1 

 
U3I0C5 Uncharacterized protein 

1 

 
K7GCP8 Uncharacterized protein 

1 

 
H2NJU3 Uncharacterized protein 

1 

 
H2Q7J2 Uncharacterized protein 

1 

 
G1QQQ Uncharacterized protein 

1 

 
A0A5E4 Uncharacterized protein 

2 

 
G3RHS Uncharacterized protein 

1 

 
G3RD46 Uncharacterized protein 

1 

 
O95067 G2/mitotic-specific cyclin-B2 

1 

Burst Respiratório 
  

 

 
H2QDI9 Uncharacterized protein 

1 

Imunidade adaptativa    

 P16410 Cytotoxic T-lymphocyte protein 4 1 

 Q5EFE5 Anti-RhD monoclonal T125 gamma1 heavy 
chain 

 

9 

 Q8NCL6 Ig alpha-1 chain C region 
 

4 

 A0A087 IgG 9 

 Q6MZQ 
 

IgG4 4 

 Q96K68 
 

cDNA FLJ14473 6 
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 Q96DK0 cDNA FLJ25298 5 

 Q6ZP87 cDNA FLJ26266 2 

 Q96KB5 
 

Lymphokine-activated killer T-cell-originated 
protein kinase 

1 

 A4IEA9 
 

Lymphocyte cytosolic protein 1 
 

6 

 
Q9NRZ9 Lymphoid-specific helicase 

1 

 Q8TCJ5 
 

Putative uncharacterized protein 
DKFZp667J0810 

3 

 Q7Z374 
 

Putative uncharacterized protein 
DKFZp686C02218 

2 

 Q6N091 
 

Putative uncharacterized protein 
DKFZp686C02220 

1 

 Q6MZQ6 
 

Putative uncharacterized protein 
DKFZp686G11190 

4 

 Q6N090 
 

Putative uncharacterized protein 
DKFZp686G21220 

2 

 Q6N097 
 

Putative uncharacterized protein 
DKFZp686H20196 

2 

 Q6N093 
 

Putative uncharacterized protein 
DKFZp686I04196 

3 

 Q6MZW0 
 

Putative uncharacterized protein 
DKFZp686J11235 

1 

 Q6N092 
 

Putative uncharacterized protein 
DKFZp686K18196 

1 

 Q7Z351 
 

Putative uncharacterized protein 
DKFZp686N02209 

2 

 Q6N094 
 

Putative uncharacterized protein 
DKFZp686O01196 

1 

 Q6N041 
 

Putative uncharacterized protein 
DKFZp686O16217 

2 

Imunoglobulina    

 
Q96K68 

cDNA FLJ14473 fis, clone 
MAMMA1001080, highly similar 

toHomo sapiens SNC73 protein (SNC73) 
mRNA 

6 

 
Q96DK0 

cDNA FLJ25298 fis, clone STM07683, highly 
similar to Protein Tro alpha1 H,myeloma 

5 

 
Q6ZP87 cDNA FLJ26266 fis, clone DMC05613 

2 

 
Q5EFE5 

Anti-RhD monoclonal T125 gamma1 heavy 
chain 

9 

Inibidor de protease    

 P01037 
 

Cystatin-SN 
 

1 

Processamento de antígenos   

 Q15080 
 

Neutrophil cytosol factor 4 (NCF-4) 1 

Receptor    

 
Q6PYX1 Hepatitis B virus receptor binding protein 

3 

Receptor Fc gamma 
envolvido na fagocitose 

   

 
C9JUM1 Actin, cytoplasmic 1 

2 

Resposta à infecção bacteriana 

 
B4DJS1 Coronin 

1 

 Q6EZE9 
 

Defensin, alpha 3, neutrophil-specific 
 

1 

 V9HWI4 Epididymis luminal protein 110 2 

 B4DJG2 
 

Galectin 1 

 H0Y300 
 

Haptoglobin 3 

 P57053 
 

Histone H2B type F-S 2 

 A8K494 
 

Lactoferrin 3 

 E7ER44 
 

Lactotransferrin 4 
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F8VV32 Lysozyme C 1 

 B2MUD5 
 

Neutrophil elastase 3 

Resposta ao estresse    

 B4DWK8 
 

Catalase 1 

 B4DI39 
 

Heat shock 70 kDa protein 1 3 

 B3KTV0 
 

Heat shock cognate 71 kDa protein 2 

 Q9ULV5 
 

Heat shock factor protein 4 (HSF 4) 1 

 Q9UQC1 
 

Heat shock protein 72 1 

 P05164 
 

Myeloperoxidase 3 

Resposta imune    

 
V9HWF6 Alpha-1-acid glycoprotein 

3 

 
A2J1N9 Rheumatoid factor RF-ET12 

1 

Resposta imune inata    

 V9HWE0 
 

Annexin 2 

 
P59665 Defensin 1 (Defensin, alpha 1) (HNP-1) 

1 

 
P59666 Defensin 3 (Defensin, alpha 3) (HNP-3) 

1 

 B2ZDQ1 
 

Neutrophil gelatinase-associated lipocalin 
 

2 

 B2R4M6 
 

Protein S100 8 

 Q06AH7 
 

Transferrin 4 

 E9PJX5 
 

Tyrosine-protein kinase 1 

Resposta inflamatória    

 
Q06278 

Aldehyde oxidase (EC 1.2.3.1) (Aldehyde 
oxidase 1) (Azaheterocycle hydroxylase) (EC 
1.17.3.-) 

1 

 
B7Z720 

E74-like factor 2 (Ets domain transcription 
factor) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

8. DISCUSSÃO 
_______________________________________________________________ 

 

O desenvolvimento do abscesso perirradicular agudo é resultado da 

interação entre bactérias (diversidade, quantidade e virulência) e a resposta do 

hospedeiro. Esta doença se inicia com um processo infeccioso no sistema de 

canais radiculares e que posteriormente progride para a região perirradicular 

(SIQUEIRA et al., 2001a; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013).  

O abscesso agudo é caracterizado histologicamente por uma coleção 

localizada de neutrófilos com grande quantidade de edema intersticial e tecido 

conjuntivo denso ao redor do aglomerado celular. São frequentemente 

detectados macrófagos, alguns linfócitos, plasmócitos e mastócitos. Esse 

arranjo celular sugere um estado agudo das periodontites apicais em que 

predomina a exsudação purulenta e intensa sintomatologia dolorosa (COLIC et 

al., 2009). 

Estudos buscam identificar os micro-organismos envolvidos nas lesões 

periapicais e a resposta do hospedeiro às suas toxinas (TAKAHASHI, 1998; 

SIQUEIRA et al., 2001a; KHEMALEELAKUL et al., 2002; RÔÇAS et al., 2011; 

MONTAGNER et al., 2012; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2013; MURAD et al., 2014; 

SIQUEIRA & RÔÇAS, 2014; LANG et al., 2016), mas são recentes as 

descobertas da expressão de genes ligados às respostas inflamatórias que 

desencadeam a sintomatologia dessas lesões, bem como a participação de 

vírus nos abscessos (FERREIRA et al., 2011; SIQUEIRA & RÔÇAS 2014; 

OZBEK & OZBEK, 2015). Apesar de ser relatada a participação de vírus na 

patogenia dos abscessos perirradiculares, a infecção bacteriana no canal 
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radicular e sua propagação para o ápice continuam sendo o principal fator 

etiológico (SIQUEIRA & RÔÇAS 2014). Há evidências na literatura indicando 

que a microbiota segue um padrão diferente de acordo com a fase clínica da 

lesão e que as variações interindividuais são marcantes ao analisar a 

microbiota de indivíduos localizados em regiões geográficas distintas (RÔÇAS 

et al., 2006; SIQUEIRA JR & RÔÇAS, 2009; GEORGE et al., 2016).  

A compreensão da resposta do hospedeiro à infecções bacterianas é 

importante para a prevenir a infecção e o dano ao tecido resultante 

(BURKHART et al., 2014). Na literatura, informações sobre as reações 

imunológicas nos abscessos periapicais envolvem análise de citocinas e 

proteases presentes no exsudato das lesões que podem influenciar nas 

respostas de defesa do hospedeiro, resultando na expansão ou cicatrização da 

lesão (MAHESWARI et al., 2016).  

A análise proteômica pode revelar os mecanismos funcionais e, 

também, ajudar a identificar proteínas-alvo que se associam com o início ou 

progressão de uma condição patológica (BURKHART et al., 2014). Com os 

avanços na sensibilidade e na rapidez da identificação de proteínas pela 

espectrometria de massas e na melhoria das análises de proteínas, a 

proteômica trouxe novas perspectivas para analisar a complexa e dinâmica 

interação hospedeiro-patógeno nas infecções endodônticas (NANDAKUMAR et 

al., 2009; PROVENZANO et al., 2013; ECKHARDT et al., 2014; CHÁVEZ DE 

PAZ et al., 2015; PROVENZANO et al., 2016). 

Os avanços nas abordagens ”ômicas” que abrangem a genômica, a 

transcriptômica e a proteômica envolve repensar nas doenças com vista para 
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seus alvos moleculares (KELLER & HETTICH, 2009; SCHNEIDER & RIEDEL, 

2010; AEBERSOLD & MANN, 2016).  

O genoma consiste em todos os genes de um organismo e o 

transcriptoma é a expressão do genoma, mas nenhum deles traz todas as 

respostas às questões biológicas, pois os processos orgânicos estão na 

dependência das proteínas, as quais exercem papéis essenciais em todos os 

processos biológicos e determinam o padrão de transformações químicas 

dentro das células (KELLER & HETTICH, 2009).  

O conjunto de proteínas da célula que especifica a natureza das 

reações bioquímicas é chamado de proteoma (AEBERSOLD & MANN, 2016). 

Exoproteoma se refere ao conjunto de proteínas presentes no meio 

extracelular; tanto as secretadas por vias específicas, quanto as não 

secretadas, como as de origem citoplasmática, liberadas como resultado da 

lise celular (ARMENGAUD et al., 2012). Como a infecção bacteriana 

proveniente do canal radicular é essencialmente extracelular, este estudo se 

concentrou na identificação das proteínas liberadas para o compartimento 

extracelular. No entanto, deve-se ressaltar que por causa da intensa morte 

celular esperada durante o processo de um abscesso, proteínas ainda não 

secretadas, incluindo proteínas estruturais e citoplasmáticas, ainda podem ser 

detectadas como consequência da lise e morte celular.  

A análise proteômica tornou-se uma ciência poderosa, oferecendo 

ferramentas para analisar as infecções endodônticas. Esse estudo funcional de 

um grande número de proteínas requer o uso de técnicas sofisticadas. Dentre 
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as técnicas de separação de proteínas: cromatografia líquida e eletroforese 

unidimensional (1D-SDS-PAGE) e bidimensional (2D) são as mais usadas. 

A identificação de proteínas com base em géis de poliacrilamida 

oferece uma série de vantagens. Misturas de proteínas complexas podem ser 

separadas pelo método eletroforese unidimensional (1D-SDS-PAGE), sendo 

cortadas dez a vinte fatias ou bandas de gel e cada banda de gel digerida pelo 

método de tripsina in gel. As vantagens incluem a diferenciação de isoformas 

de proteínas degradadas e a remoção de impurezas de baixo peso molecular, 

que são prejudiciais na análise de espectrometria de massas. No entanto, a 

perda da amostra para o gel pode limitar a sensibilidade e a abrangência 

(STEEN & MANN, 2004). A eletroforese bidimensional é outro método eficiente 

de separação. Todas as proteínas em uma amostra são separadas 

simultaneamente, fornecendo informações sobre a massa molecular, 

expressão e abundância. Entretanto, perfis gerados pela 2D nem sempre 

representam a totalidade do proteoma (ZHANG et al., 2013).  

Na cromatografia acoplada à espectrometria de massas (LC-MS) a 

clivagem das ligações amida entre resíduos individuais da proteína é feita por 

hidrólise e apresenta uma vantagem que possibilita a análise com elevada 

exatidão de uma grande quantidade de moléculas distintas de modo contínuo 

(ZHANG et al., 2013). Além disso, a estratégia de digerir e depois esgotar 

peptídeos abundantes com um filtro de corte de peso molecular na LC/MS 

melhorou significativamente a análise das proteínas. 

No processo de detecção de proteínas, destacam-se os 

espectrômetros de massa. Para identificação por espectrometria de massas, a 
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estratégia de usar em primeiro lugar o QTOF foi resultado da sua maior 

precisão. Em seguida, o IonTrap foi utilizado  por causa da sua maior 

sensibilidade. Apesar da superioridade de um dos métodos, eles podem ser 

considerados complementares, uma vez que foram identificados proteínas e 

peptídeos únicos em cada um dos métodos.  

Cada peptídeo foi isolado no espectrômetro de massa e caracterizado 

por MS/MS. Um espectro representa o padrão de fragmentação do peptídeo, 

que permite a atribuição de uma sequência de aminoácidos, incluindo 

informação de PTM. A partir dessa lista de peptídeos únicos, conseguiu-se 

identificar as proteínas. Isto é importante, uma vez que achados exclusivos 

podem se referir a proteínas exclusivas ou, pelo menos, representar uma 

cobertura maior (peptídeos distintos) ou um maior número de correspondências 

(mais peptídeos com a mesma sequência) para proteínas detectadas 

(CERQUEIRA et al., 2012). Portanto, a utilização de dois espectrômetros em 

conjunto contribui para o aumento da quantidade de informação final obtida, 

aumentando a cobertura de detecção de proteínas.  

Um aspecto que se deve levar em consideração ao analisar resultados 

neste tipo de abordagem é que algumas proteínas podem não estar em 

quantidade suficiente para serem detectadas, ou ainda, peptídeos muito 

abundantes podem mascarar a detecção de peptídeos pouco abundantes 

(ZHANG et al., 2013). Desta forma, proteínas não detectadas não significam 

necessariamente que não estivessem presentes nas amostras. 

Após identificar proteínas humanas envolvidas no abscesso 

perirradicular agudo, foi possível inferir suas implicações diretas e indiretas no 
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processo patológico. Várias proteínas envolvidas em funções relacionadas ao 

sistema imunológico foram identificadas, o que é esperado, uma vez que as 

células estão vivas e ativas na região, respondendo ao insulto bacteriano. Além 

disso, muitas proteínas associadas à defesa imune contra bactérias foram 

encontradas nas amostras de pus.  

A compreensão da resposta do hospedeiro a infecções bacterianas é 

importante para a prevenção da infecção e do dano ao tecido resultante 

(BURKHART et al., 2014; MATSUI et al., 2014). A análise proteômica revelou 

os mecanismos funcionais e, também, ajudou a identificar proteínas-alvo que 

se associam com o início ou progressão do abscesso perirradicular agudo. 

Nesse estudo, foram encontradas proteínas com funções de resposta 

imunológica associadas à infecção e proteínas com funções associadas ao 

reparo do tecido danificado.  

Como esperado, muitas proteínas de neutrófilos foram detectadas nas 

amostras de abscesso apical agudo. Os achados de algumas proteínas de 

neutrófilos em conjunto sugerem a presença de um mecanismo antibacteriano 

importante dos PMNs, que é a formação de NETs, grandes complexos de 

moléculas de DNA associadas com proteínas nucleicas e citoplasmáticas tais 

como histonas, elastase, mieloperoxidase e lactoferrina (LÖGTERS et al., 

2009). Todas estas proteínas foram identificadas nas amostras de abscesso 

avaliadas. Após a ativação por IL-8, LPS, bactérias, fungos ou plaquetas 

ativadas, os PMNs programam sua morte para formação dos NETs 

desempenhando um papel vital contra uma grande diversidade de bactérias, 
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tanto Gram-positivas como Gram-negativas, degradando fatores de virulência e 

matando estas bactérias (BRINKMAN et al., 2004; MANDA et al., 2014). 

A MPO produzida por PMNs, além de estar envolvida na lise 

microbiana, pode causar danos aos tecidos adjacentes e contribuir para a 

patogênese da doença (KLEBANOFF, 2005). A MPO tem papel fundamental 

na produção de espécies reativas de oxigênio (ERO), por um processo 

denominado burst respiratório, participando tanto da morte de micro-organimos, 

quanto da sinalização de eventos da inflamação.  (KLEBANOFF, 2005; 

LÖGTERS et al., 2009). Embora a formação ERO tenha sido considerada a 

principal função, reconhece que MPO pode ter participação em outras funções, 

incluindo estimulação da secreção de plaquetas e mastócitos, na ativação de 

certas proteases, como, por exemplo, colagenases, gelatinases e no 

desenvolvimento de tumores malignos (KLEBANOFF, 2005). 

As proteínas do sistema complemento C3, C4a e C4b foram 

encontradas nas amostras de abscessos. O complemento exerce papel de 

defesa crucial tanto na defesa inata quanto na adaptativa. O complexo C1 

interage com o antígeno e ativa C1r e C1s, gerando C1s esterase responsável 

pela clivagem de C4 e C2. Essa clivagem libera peptídeos pequenos e permite 

formação da enzima C3 convertase, capaz de clivar C3 em C3a e C3b. A 

ligação da C3b e C4b gera C5 convertase. Todos esses produtos têm 

atividades biológicas importantes na resposta imune. O complemento exerce 

seu papel de defesa pela ativação do C5b-9 e opsonização através do 

componente C3b, que se liga ao patógeno e interage com um receptor 

específico existente nas células fagocíticas (RUS et al., 2005).  
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As defensinas fazem parte de um grupo de peptídeos de baixo peso 

molecular, com atividade antimicrobiana envolvida principalmente na imunidade 

inata. Neutrófilos e macrófagos são as principais células que liberam esses 

peptídeos para o meio extracelular em um processo infeccioso. Foram 

encontradas defensinas 1 e 3, sendo que todas elas podem agir contra 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, além de micobactérias, fungos e 

vírus (JARCZAK et al., 2013). Além da capacidade bactericida, tem sido 

demonstrado que a concentração destes peptídeos aumenta a expressão de 

citocinas pró-inflamatórias (MENENDEZ & BRETT, 2007). As defensinas, 

normalmente, estão associadas à gengivite e à periodontite e não são 

encontradas na polpa dental de pacientes saudáveis (JARCZAK et al., 2013). 

As MMPs são membros de uma família de endoperoxidases 

dependentes de zinco, que podem degradar a matriz extracelular. Entre as 

MMPs, foi detectada presença de colagenase e de elastase nas amostras 

analisadas. A colagenase desempenha papel importante na reabsorção óssea 

e foi detectada, recentemente, em lesões perirradiculares crônicas (BHALLA et 

al., 2014). A elastase é uma das proteases presentes nos neutrófilos que 

promovem a destruição de antígenos no ambiente intracelular ou extracelular. 

Ela pode aumentar o efeito bactericida de MPO, desencadeando uma resposta 

auto immune (KLEBANOFF, 2005; LÖGTERS et al., 2009). Nos abscessos 

periapicais, a presença de elastase tem sido associada à sintomatologia das 

lesões (FERREIRA et al., 2016).  

Além dessas proteínas, foram encontradas nas amostras de 

abscessos, histonas, que promovem respostas imunológicas locais, com ação 
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bactericida direta (LÖGTERS et al., 2009): a Cystatin, que é um inibidor da 

protease que pode desempenhar função protetora e de regulação durante a 

inflamação (GONÇALVES et al., 2010), e  as anexinas, que  constituem uma 

família de proteínas de ligação ao cálcio e aos fosfolipídios, estando envolvidas 

na fagocitose (YOKOYAMA et al., 2010).  

Além de componentes da defesa imune inata, células e proteínas 

relacionadas à resposta adaptativa também foram identificadas. As 

imunoglobulinas desempenham importante papel na proteção dos tecidos 

contra bactérias (ECKHARDT et al., 2014). Imunoglobulinas, principalmente 

IgG, foram comumente encontradas. Entre elas, destacam-se a Ig alpha-1 

chain C region e Ig gamma- 4 chain C region. A IgG4 é a única subclasse das 

IgG que não consegue fixar o complemento, ocorrendo a ligação antígeno-

anticorpo apenas através do receptor  FcγRII e III (SCHROEDER & CAVACINI, 

2010). Já foi demonstrada em lesões periapicais ocorrência de uma variedade 

de IgG com especificidade contra diversas espécies bacterianas associadas às 

infecções endodônticas (BAUMGARTNER & FALKLER, 1991). Os 

imunocomplexos (antígeno-anticorpo) tendem a ser encontrados três vezes 

mais em pacientes com abscessos apical do que em pacientes saudáveis 

(KETTERING & TORABINEJAD, 1984). A presença destes anticorpos tem 

como importantes funções neutralização e opsonização dos patógenos, além 

de ativarem o sistema complemento pela via clássica (SCHROEDER & 

CAVACINI, 2010), contribuindo assim para a contenção de bactérias e seus 

produtos. Em estudos envolvendo processos inflamatórios como a periodontite, 

as imunoglobulinas tendem a apresentar um aumento na saliva (GONÇALVES 
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et al., 2010).  

Uma resposta antibacteriana importante do hospedeiro é o sequestro 

de ferro no local da infecção (GANZ, 2009). O ferro é um dos principais 

elementos para o crescimento e virulência de muitos patógenos; desta forma, 

privar bactérias desse fator é uma importante estratégia antibacteriana 

(CHERAYIL, 2011). Algumas proteínas envolvidas com o sequestro de ferro 

foram encontradas nos abscessos, incluindo neutrophil gelatinase-associated 

lipocalin e lactoferrin/lactotransferrin. A proteína neutrophil gelatinase-

associated lipocalin, que também pode ser encontrada com as denominações 

siderocalin, lipocalin 2 e 24p3, é expressa por neutrófilos, macrófagos e células 

epiteliais, que são upreguladas em resposta a um processo infeccioso e a 

estímulos inflamatórios (CHERAYIL, 2011). A restrição bacteriana ao ferro pela 

ação das transferrin e lactoferrin tem importante função também na supressão 

da formação de biofilmes (WEINBERG, 2004). A lactoferrina tem propriedades 

bacteriostáticas dependentes do ferro e ação bactericida não dependente do 

ferro em bactérias Gram negativas portadoras de LPS. Ela está presente nas 

respostas imunes inata e adaptativa, auxiliando diretamente no 

desenvolvimento de células T helper e na diferenciação das células B (GANZ, 

2009; LÖGTERS et al., 2009).  

A proteína S100, identificada em várias amostras de abscessos, já foi 

detectada anteriormente em casos de infecção endodôntica primária crônica 

(PROVENZANO et al., 2013) e em lesões e ápices de dentes com infecção 

persistente (PROVENZANO et al., 2016). No meio extracelular, esta proteína 

expressa principalmente por neutrófilos e macrófagos, é responsável não só 
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por modular a resposta inflamatória, mas também por ter atividade 

antimicrobiana contra diversos micro-organismos, tendo importante papel na 

imunidade inata (ZACKULAR et al., 2015).  

Outra proteína presente em nossas amostras que modula a resposta 

inflamatória em condições de estresse são as HSP. Tem sido sugerido que 

estas proteínas desempenham importantes funções na patogênese das 

periodontites apicais e que podem influenciar no prognóstico do tratamento 

endodôntico (GOODMAN et al., 2014; MAHESHWARI et al., 2016). As HSPs 

são subdivididas com base no seu peso molecular e neste estudo pertenciam 

ao grupo HSF4, HSP70, HSP71 e HSP72. A HSP70 pode desempenhar papéis 

duplos na modulação da resposta imune do hospedeiro. A indução de citocinas 

pró-inflamatórias por HSP70 pode contribuir para a patogênese da doença 

autoimune e inflamação crônica, mas por outro lado, a HSP70 regula 

negativamente os receptores do tipo toll, impedindo aumento dos níveis de 

citocinas pró-inflamatórias após a estimulação do LPS  (MAHESHWARI et al., 

2016). 

Albuminas e hemoglobinas apresentaram elevada detecção nos 

diferentes pacientes. Elas são esperadas na detecção, pois, inevitavelmente há 

certa quantidade de sangue também junto com o conteúdo do exsudado 

purulento e o alto peso molecular pode mascarar a presença de outras 

proteínas. Por outro lado, já foi demonstrado que estas proteínas também 

podem ser mais expressas durante processos inflamatórios, quando 

comparado com pacientes saudáveis (GONÇALVES et al., 2010). A albumina 
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reage rapidamente com produtos altamente reativos de MPO, impedindo 

causar danos por agentes oxidativos (KLEBANOFF, 2005). 

Ao contrário das lesões perirradiculares crônicas em que foi detectada 

uma diversidade maior de proteínas da matriz extracelular (PROVENZANO et 

al., 2016), nos abscessos apenas duas proteínas de matriz foram detectadas. 

Isso pode ser explicado possivelmente pelo intenso metabolismo proteolítico 

dos micro-organismos envolvidos neste tipo de infecção (TAN et al., 2014; 

PROVENZANO et al., 2016). Por outro lado, as proteínas envolvidas nos 

processos celulares/metabolismo e do sistema imunológico foram as que 

estavam em maior quantidade, assim como nos casos de lesões 

perirradiculares crônicas (PROVENZANO et al., 2016). Isso se deve à intensa 

atividade metabólica, presença de proteínas citoplasmáticas resultantes da lise 

celular, que auxiliam na resposta imunológica e à clara resposta do hospedeiro 

à agressão microbiana presente em ambas as condições. 
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9. CONCLUSÃO  
_______________________________________________________________ 

 

O exoproteoma humano nos abscessos apicais agudos revelou uma 

grande diversidade de proteínas envolvidas, principalmente nos processos 

celulares, metabolismo e resposta imune. O conhecimento da presença e das 

funções destas proteínas pela abordagem proteômica permite uma visão mais 

ampla sobre a complexa relação hospedeiro-patógeno e as estratégias 

antimicrobianas do hospedeiro no combate a este tipo de infecção e como 

essas proteínas podem agir na patogênese.  
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11. ANEXOS 
_______________________________________________________________ 

 

ANEXO 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 
__________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Nome: ......................................................................................................... Sexo: Masculino ( ) 

Feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../........ 

Endereço:................................................................................................................................................

........................ Bairro:............................................................ 

Cidade:......................................................... Telefone: (.....)................................. Email: 

............................................. 

Título do Protocolo de Pesquisa: Caracterização das infecções endodônticas através de uma 

abordagem proteômica: compreendendo os mecanismos de virulência e a resposta do hospedeiro 

Subárea de Investigação: Odontologia/ Endodontia 

Pesquisador responsável: 

1. Cristiane Ferreira Alfenas   
Universidade Estácio de Sá  

Av. Alfredo Balthazar da Silveira, 580 - Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ, 

22790-701 

Telefone: (21) 2497-8950  

Celular: (31)8721-0102         

Email: calfenas@hotmail.com                                               

Avaliação do risco da pesquisa:  ( x ) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior 

Objetivos e Justificativa: Os estudos atuais não devem ficar limitados apenas na estrutura 

microbiana presente nas infecções endodônticas (diversidade e abundância), mas também no 

comportamento e função dessas comunidades. Tem sido mostrado que os exoproteomas (proteínas 

secretadas, exportadas ou até mesmo de lise celular) refletem o estado fisiológico das células em 

uma dada condição e são indicadores de como interagem em seus ambientes. Dada a carência de 

estudos nesta área o presente trabalho visa analisar, através de uma abordagem proteômica, 

proteínas de origens microbiana e humana presentes na infecção endodôntica, em casos 

sintomáticos e assintomáticos, antes e depois do tratamento, permitindo uma visão mais abrangente 

da patogênese deste tipo de infecção 
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Procedimentos Riscos e inconveniências: Serão selecionados e incluídos neste estudo dentes de 

pacientes com lesões de cárie ou trauma com polpas necrosadas, confirmados com teste de 

sensibilidade pulpar e evidência radiográfica de lesão perirradicular crônica. As amostras serão 

obtidas a partir dos canais radiculares de dentes com lesão perirradicular assintomática e da 

aspiração de pus em casos de abscesso perirradicular agudo. 

Potenciais benefícios: Compreender de forma mais abrangente, através da expressão funcional, a 

patogênese das doenças perirradiculares aguda e crônica 

Informações Adicionais: 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial 

pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726.  

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do 

mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e 

plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim, CARACTERIZAÇÃO DAS INFECÇÕES ENDODÔNTICAS ATRAVÉS DE UMA 

ABORDAGEM PROTEÔMICA: COMPREENDENDO A RESPOSTA DO HOSPEDEIRO”. Os 

propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e 

outra para o responsável pela pesquisa. 

Rio de Janeiro,  

____________________________                                      _____________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa             Assinatura do Responsável da  Pesquisa 
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ANEXO 3 – Lista das proteínas identificadas em cada amostra analisada de 

abscesso perirradicular agudo 

 

 
No DE 

ACESSO 
(Uniprot) 

 
PROTEÍNAS/ CLASSE 

FUNCIONAL 
 

 
 

AS 

 
 

AP 

 
 

AB1 

 
 

AB2 

 
 

AB4 

 
 

AB7 

 
 

AB18 

 
 

AB19 

 
 

AB20 

 
 

AB22 

 
 

AB23 

 
 

AB25 

 
 

AB27 

 
 

AB28 

 
Processos celulares/ Metabolismo 

E7ESK7 14-3-3 protein zeta/delta                  X           

Q99714 3-hydroxyacyl-CoA 
dehydrogenase type-2  

X                           

Q03393 6-pyruvoyl 
tetrahydrobiopterin synthase   

X                           

Q4G1H2 Abnormal spindle-like 
microcephaly associated 
splice variant 3 

          X                 

Q13707 ACTA2 protein                  X           

Q5T8M8 Actin  alpha skeletal muscle                X X           

F6QUT6 Actin, aortic smooth muscle                  X           

B4E3A4 Actin, cytoplasmic 2   X             X     X     

Q96BG6 ACTN4 protein                    X X   X   

Q9UJY4 ADP-ribosylation factor-
binding protein GGA2  

X                           

Q8N6A7 Alpha 2,3-sialyltransferase 
IV type A2+18  

                        X   

H9KV75 Alpha-actinin-1                         X   

L0R5C4 Alternative protein POTEM                 X           

Q92499 ATP-dependent RNA 
helicase DDX1 

  X                         

Q53G76 Beta actin variant                  X           

A1E282 Beta-actin                X             

Q693B1 BTB/POZ domain-
containing protein KCTD11 

  X                         

Q9NYQ6 Cadherin EGF LAG seven-
pass G-type receptor 1  

  X                         

Q13557 Calcium/calmodulin-
dependent protein kinase 
type II subunit delta  

X                           

Q8WUE5 Cancer/testis antigen 55 
(Tumor antigen BJ-HCC-20) 

  X                         
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K5TU17 Carbohydrate binding 
domain protein 

              X             

E5RJF6 Carbonic anhydrase 1            X X X       X X   

B3KMH7 cDNA FLJ11034 fis, clone 
PLACE1004258 

                      X     

Q9H9V0 cDNA FLJ12531 fis, clone 
NT2RM4000199 

          X                 

B3KVE3 cDNA FLJ16452 fis, clone 
BRAWH3002467  

                        X   

B3KP74 cDNA FLJ31302 fis, clone 
LIVER1000079 

      X X                   

B3KS49 cDNA FLJ35478 fis, clone 
SMINT2007796 

  X                         

B4DTN0 cDNA FLJ51085           X                 

B7Z6I1 cDNA FLJ52755   X             X           

B4DRF3 cDNA FLJ53020         X                   

B7Z565 cDNA FLJ54739                   X     X X 

B7Z7W2 cDNA FLJ55558   X                         

B4DSN4 cDNA FLJ55590                   X         

B4DYU2 cDNA FLJ55996 X                           

B4DYF4 cDNA FLJ56176,                       X     

B4DLV7 cDNA FLJ60299                         X   

A8K964 cDNA FLJ75071    X                         

A8K3L6 cDNA FLJ76119       X                     

A8KAE2 cDNA FLJ78263       X                     

B7ZA02 cDNA, FLJ79016                          X   

B2R4F3 cDNA, FLJ92068                X             

H7C1J4 Chromosome 6 open 
reading frame 107 

                        X   

E9PQZ2 CMP-N-acetylneuraminate-
beta-galactosamide-alpha-
2,3-sialyltransferase 4  

                        X   

E5RIG2 CUB and sushi domain-
containing protein 1 

                      X     

Q8NEM8 Cytosolic carboxypeptidase 
3  

X                           

Q9H5Q4 Dimethyladenosine 
transferase 2, mitochondrial  

X                           
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Q8TDJ6 DmX-like protein 2 
(Rabconnectin-3) 

X                           

Q8TD57 Dynein heavy chain 3, 
axonemal  

X X                         

V9HW22 Epididymis luminal protein 
33  

                X           

D0PNI1 Epididymis luminal protein 4                  X           

A8K5I0 Epididymis secretory protein 
Li 103 (Heat shock 70kDa 
protein 1A) 

                        X   

V9HVY9 Epididymis secretory protein 
Li 296  

      X X                   

V9HWJ7 Epididymis secretory protein 
Li 37 

              X X X     X X 

Q6IAT1 Epididymis secretory sperm 
binding protein Li 46e  

                        X   

V9HVY1 Epididymis secretory sperm 
binding protein Li 78p 

          X                 

G7WAM4 FAD/FMN-dependent 
dehydrogenase 

              X             

O95684 FGFR1 oncogene partner   X                         

P32314 Forkhead box protein N2  X                           

Q86TT2 Full-length cDNA clone 
CS0DI019YF20 of Placenta 
of Homo sapiens (human)  

    X   X                   

Q9NW75 G patch domain-containing 
protein 2 

X                           

Q9H3Q3 Galactose-3-O-
sulfotransferase 2 (  

  X                         

A8MPY1 Gamma-aminobutyric acid 
receptor subunit rho-3 
(GABA(A) receptor subunit 
rho-3) (GABA(C) receptor) 

X                           

Q8TB95 GDP dissociation inhibitor 2                          X   

B4DE36 Glucose-6-phosphate 
isomerase  

                        X   

Q2TSD0 Glyceraldehyde-3-
phosphate dehydrogenase 

                        X   

Q9NZD2 Glycolipid transfer protein 
(GLTP) 

X                           

B2R4P9 Histone H3                 X           

G3P8L4 Histone H4               X X X   X     

A4D1R9 Homeodomain interacting 
protein kinase 2 

                        X   

Q8NE63 Homeodomain-interacting 
protein kinase 4  

X                           

Q96IS6 HSPA8 protein                  X           

O43300 Leucine-rich repeat 
transmembrane neuronal 
protein 2  

  X                         
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O75335 Liprin-alpha-4    X                         

Q8IVB5 LIX1-like protein   X                         

Q3KQ12 LOC733345 protein                X             

Q86UL8 Membrane-associated 
guanylate kinase 

X                           

S5VZ93 Multicopper oxidase             X               

U6A216 Mutant hemoglobin alpha 1 
globin chain  

          X                 

Q6PIF6 Myosin-VIIb X                           

Q9HCH0 Nck-associated protein 5-
like (NCKAP5-like)  

X                           

O60462 Neuropilin-2    X                         

Q969R2 Oxysterol-binding protein 2 
(Oxysterol-binding protein-
related protein 4)  

  X                         

Q96RG2 PAS domain-containing 
serine/threonine-protein 
kinase (PAS-kinase)  

X                           

E7ETA6 Pericentriolar material 1 
protein 

                        X   

P13797 Plastin-3 (T-plastin) X                           

G3XAH6 Poly(A) polymerase alpha                       X     

Q9UKA9 Polypyrimidine tract-binding 
protein 2 

  X                         

Q9P1C6 PRO2738 (Nucleoporin like 
2) 

                      X     

F8VWT9 Probable E3 ubiquitin-
protein ligase HECTD4 

      X                     

I3L3D5 Profilin                X X X X   X X 

Q9Y2G0 Protein EFR3 homolog B X                           

O15355 Protein phosphatase 1G  X                           

P18583 Protein SON  X                           

D2HU49 Putative uncharacterized 
protein 

            X               

G7NZU5 Putative uncharacterized 
protein 

              X             

D2I061 Putative uncharacterized 
protein  

            X X             

Q8WVW5 Putative uncharacterized 
protein  

                X           

Q5R9L7 Putative uncharacterized 
protein DKFZp459H0229 

              X             
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Q5R9M5 Putative uncharacterized 
protein DKFZp468J1717 

            X X             

Q6N096 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686I15196 

    X         X             

Q8WUD1 Ras-related protein Rab-2B X                           

H0YEA4 Ras-related protein Rab-38          X                   

F5GWR7 Receptor-type tyrosine-
protein phosphatase delta  

    X                       

Q8NE09 Regulator of G-protein 
signaling 22 (RGS22) 

  X                         

Q96R05 Retinoid-binding protein 7    X                         

U6DW18 Rho GDP dissociation 
inhibitor (GDI) beta  

              X             

E7ESW5 Rho GTPase-activating 
protein 21  

          X                 

Q29180 Rho protein dissociation 
inhibitor homolog 

              X             

Q59FN5 Ryanodine receptor 1 
(Skeletal) variant  

                    X       

Q7L7X3 Serine/threonine-protein 
kinase TAO1  

X                           

Q6ICB4 Sesquipedalian-2 (Ses2)    X                         

Q9UBN4 Short transient receptor 
potential channel 4  

  X                         

Q562F6 Shugoshin 2 (Shugoshin-2)  X X                         

Q6IBE6 SIAT4C protein                         X   

Q13621 Solute carrier family 12 
member 1  

  X                         

H0YCA5 Spermatogenesis-
associated protein 5-like 
protein 1 

      X X       X           

Q92502 StAR-related lipid transfer 
protein 8  

  X                         

Q6ZVD7 Storkhead-box protein 1    X                         

H7BZN3 Telomere-associated 
protein RIF1  

                        X   

H3BU04 TIMELESS-interacting 
protein  

        X                   

Q6ZVM7 TOM1-like protein 2  X                           

Q9Y4A5 Transformation/transcription 
domain-associated protein  

  X                         

L5KBD5 Transketolase                X             

F8DYW5 Transposase for insertion 
sequence element 

              X             
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Q8NDV7 Trinucleotide repeat-
containing gene 6A protein  

  X                         

Q14376 UDP-glucose 4-epimerase    X                         

G3S791 Uncharacterized protein             X X             

H2RBT1 Uncharacterized protein             X X       X     

G1R8T8 Uncharacterized protein             X               

G7MT40 Uncharacterized protein             X               

H0X1I5 Uncharacterized protein             X X             

G1LEJ5 Uncharacterized protein             X X             

F7CSG0 Uncharacterized protein             X               

G3SMX8 Uncharacterized protein             X               

M3YD14 Uncharacterized protein             X X             

G1QTX6 Uncharacterized protein             X X             

G3SBS8 Uncharacterized protein             X               

H9KZ27 Uncharacterized protein             X               

G1NEY8 Uncharacterized protein             X               

U3JPK9 Uncharacterized protein               X             

G3WQH5 Uncharacterized protein             X               

H2QCX3 Uncharacterized protein               X             

G3SH28 Uncharacterized protein                X             

F7CD10 Uncharacterized protein                X             

D2HZU9 Uncharacterized protein              X               

Q9Y509 VH3 protein                  X           

Q93050 V-type proton ATPase 116 
kDa subunit a isoform 1  

  X                         

B1ANS9 WD repeat-containing 
protein 64 

  X                         

Q9NPD5 Solute carrier organic anion 
transporter family member 
1B3 

X                           

Q9HCF6 Transient receptor potential 
cation channel subfamily M 
member 3  

X                           
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Sistema Circulatório     

B4DI57 Serotransferrin             X X     X X     

V9H1D9 Alpha globin     X X X X X     X     X   

P02768 Albumin X X X X   X X X X X   X X X 

C8C504 Beta globin     X   X X X X     X X X   

P02749 Beta-2-glycoprotein 1 (APC 
inhibitor)  

  X                         

A0N071 Delta globin (Delta-globin 
chain) (Hemoglobin delta)  

        X X   X       X     

D6REL8 Fibrinogen beta chain   X                         

Q14477 Hbbm fused globin protein            X   X             

T1YT21 Hemoglobin X X X X X X X X     X X X X 

H2Q321 Hemopexin             X               

Q9BWV6 Mutant beta globin           X                 

B4USK2 Theta 1 globin                X             

C0JYZ2 Titin     X                       

C5IWV5 Trypsinogen             X X             

G1S6C6 Uncharacterized protein             X               

G3RB80 Uncharacterized protein               X             

G3SEJ3 Uncharacterized protein             X               

F1SRS2 Uncharacterized protein             X X             

W5PMR1 Uncharacterized protein               X             

A3KMH1 von Willebrand factor A 
domain-containing protein 8 

X                           

B3VL28 Truncated beta globin           X                 

P05204 Non-histone chromosomal 
protein HMG-17  

  X                         

 
Matriz extracelular 

      

P29400 Collagen alpha-5(IV) chain   X                         

E7EPZ9 Tenascin-X     X                       



 99 

Sistema Imune           

Q06AH7 Transferrin             X X     X X     

H2QDI9 Uncharacterized protein               X             

C9JUM1 Actin, cytoplasmic 1    X             X           

Q06278 Aldehyde oxidase 
hydroxylase 

  X                         

V9HWF6 Alpha-1-acid glycoprotein       X     X X             

V9HWE0 Annexin               X         X   

Q5EFE5 Anti-RhD monoclonal T125 
gamma1 heavy chain 

    X X X X X X X     X X   

B4DWK8 Catalase              X               

Q96K68 cDNA FLJ14473 fis, clone 
MAMMA1001080 

    X       X   X X X     X 

Q96DK0 CDNA FLJ25298 fis, clone 
STM07683 

    X           X X X     X 

Q6ZP87 CDNA FLJ26266 fis, clone 
DMC05613 

          X     X           

M0RBJ7 Complement C3   X         X               

F5GXS0 Complement C4-B               X           X 

K6ZJD1 Complement component 4A                X             

B4DJS1 Coronin                 X           

P01037 Cystatin-SN   X                         

P16410 Cytotoxic T-lymphocyte 
protein 4 

  X                         

P59665 Defensin 1  
(Defensin, alpha 1) (HNP-1)  

  X                         

P59666 Defensin 3  
(Defensin, alpha 3) (HNP-3)  

  X                         

Q6EZE9 Defensin, alpha 3, 
neutrophil-specific 

      X                     

B7Z720 E74-like factor 2            X                 

V9HWI4 Epididymis luminal protein 
110 

            X X             

O95067 G2/mitotic-specific cyclin-B2   X                         

B4DJG2 Galectin                 X           

H0Y300 Haptoglobin   X   X     X               
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B4DI39 Heat shock 70 kDa protein 1               X X       X   

B3KTV0 Heat shock cognate 71 kda 
protein 

              X X           

Q9ULV5 Heat shock factor protein 4   X                         

Q9UQC1 Heat shock protein 72                        X     

Q6PYX1 Hepatitis B virus receptor 
binding protein  

        X     X X           

P57053 Histone H2B type F-S  X X                         

Q8NCL6 Ig alpha-1 chain C region     X           X X X       

A0A087X1V9 IgG     X X   X X X X X   X   X 

Q14623 Indian hedgehog protein    X                         

A8K494 Lactoferrin             X X X           

E7ER44 Lactotransferrin             X     X     X X 

C7C4W8 L-plastin              X X             

A4IEA9 Lymphocyte cytosolic 
protein 1  

            X   X X X   X X 

Q9NRZ9 Lymphoid-specific helicase  X                           

Q96KB5 Lymphokine-activated killer 
T-cell-originated protein 
kinase  

  X                         

F8VV32 Lysozyme C                         X   

P05164 Myeloperoxidase X   X               X       

Q15080 Neutrophil cytosol factor 4  X                           

B2MUD5 Neutrophil elastase            X     X X         

B2ZDQ1 Neutrophil gelatinase-
associated lipocalin 

            X X             

B2R4M6 Protein S100      X   X   X   X X X   X X 

Q8TCJ5 Putative uncharacterized 
protein DKFZp667J0810 

            X X       X     

Q7Z374 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686C02218  

    X               X       

Q6N091 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686C02220  

    X                       

Q6MZQ6 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686G11190 

    X   X     X X           

Q6N090 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686G21220  

    X       X               
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Q6N097 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686H20196 

        X   X               

Q6N093 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686I04196  

    X       X X             

Q6MZW0 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686J11235  

    X                       

Q6N092 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686K18196  

    X                       

Q7Z351 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686N02209 

        X       X           

Q6N094 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686O01196 

    X                       

Q6N041 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686O16217  

    X       X               

A2J1N9 Rheumatoid factor RF-ET12    X                         

E9PJX5 Tyrosine-protein kinase          X                   

H2R272 Uncharacterized protein             X X             

G3QYG5 Uncharacterized protein             X               

G3QLP7 Uncharacterized protein               X             

G3QMZ9 Uncharacterized protein             X               

Q5ZLW0 Uncharacterized protein               X             

U3K0K0 Uncharacterized protein             X               

U3I0C5 Uncharacterized protein               X             

K7GCP8 Uncharacterized protein             X               

G1U9I8 Uncharacterized protein               X             

H2NJU3 Uncharacterized protein                       X     

H2Q7J2 Uncharacterized protein               X             

G1QQQ7 Uncharacterized protein               X             

H2RAT3 Uncharacterized protein               X             

H2R7G4 Uncharacterized protein               X             

H2RGH5 Uncharacterized protein               X             

A0A5E4 Uncharacterized protein             X X             

G3RHS3 Uncharacterized protein                X             
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G3RD46 Uncharacterized protein              X               

 
Desconhecida/Outras 

            

Q8NF17 FLJ00385 protein      X   X     X             

Q96QF7 Acidic repeat-containing 
protein 

X                           

B3KTB6 cDNA FLJ38014 fis, clone 
CTONG2012607 

    X                       

Q6ZW64 cDNA FLJ41552 fis, clone 
COLON2004478 

    X                       

Q6ZVX0 cDNA FLJ41981 fis, clone 
SMINT2011888 

    X           X X X     X 

Q6ZUA0 cDNA FLJ43879 fis, clone 
TESTI4008993 

                      X     

Q6ZSX8 cDNA FLJ45139 fis, clone 
BRAWH3039623 

        X                   

A8K008 cDNA FLJ78387         X   X X X           

Q9NPK6 DJ34F7.1.4 (Tenascin XB      X                       

V9HW34 Epididymis luminal protein 
213 

    X     X X         X     

V9HW68 Epididymis luminal protein 
214 

        X   X X     X       

Q86WA0 Hypoxia-inducible HIG-1                      X       

Q7T0S8 Lcp1-prov protein             X               

Q5VU65 Nuclear pore membrane 
glycoprotein 210-like 
(Nucleoporin 210 kDa-like) 
(Nucleoporin Nup210-like) 

X                           

Q86Y26 NUT family member 1 
(Nuclear protein in testis) 

  X                         

H0YJJ2 Putative ATP-dependent 
RNA helicase TDRD9  

                    X       

Q8NFI4 Putative protein FAM10A5 
(Suppression of 
tumorigenicity 13 
pseudogene 5) 

  X                         

Q13892 Putative transcription factor 
BTF3 homolog 3 

X                           

Q3U6N7 Putative uncharacterized 
protein 

            X               

G4V9A2 Putative uncharacterized 
protein 

              X             

Q6MZV7 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686C11235 

    X         X             

Q7Z379 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686K04218  

    X             X         

Q6MZV6 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686L19235 

    X       X     X X     X 

Q6MZX9 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686M08189 

    X                       
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Q6MZX7 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686M24218 

    X       X X             

Q6N089 Putative uncharacterized 
protein DKFZp686P15220 

    X         X             

Q8WY24 SNC66 protein     X           X X X     X 

Q6FI63 SPATA7 protein       X X                   

Q8NA61 Spermatid-associated 
protein  

  X                         

P02814 Submaxillary gland 
androgen-regulated protein 
3B  

  X                         

Q6GMV8 Uncharacterized protein     X         X             

Q6N030 Uncharacterized protein     X         X             

Q5EBM2 Uncharacterized protein     X   X   X               

Q569I7 Uncharacterized protein     X     X   X             

Q6GMX0 Uncharacterized protein     X X   X X X             

Q7Z3Y4 Uncharacterized protein     X X   X   X             

Q8TCD0 Uncharacterized protein     X X   X X X             

H2NMH9 Uncharacterized protein                       X     

H2QCZ6 Uncharacterized protein             X               

M4A2L5 Uncharacterized protein             X               

I3KGW3 Uncharacterized protein             X               

G3NYX9 Uncharacterized protein             X               

H2MH72 Uncharacterized protein                 X           

W5L056 Uncharacterized protein               X             

W5MX09 Uncharacterized protein             X               

W5MWZ2 Uncharacterized protein               X             

G1NER8 Uncharacterized protein             X               

F8F0Q5 Uncharacterized protein             X               

K0F989 Uncharacterized protein               X             

Q7Z2U7 Uncharacterized protein             X               

Q8NEJ1 Uncharacterized protein               X             
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ANEXO 4 – Casos prospectivos acompanhados   
 
 

 
DADOS GERAIS 

 
DADOS CLÍNICOS – RADIOGRÁFICOS 

 
Caso: AB1 
Idade: 51 
Sexo: Feminino 
Etnia: Branco 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 12 
Teste frio: Negativo 
Teste calor : Negativo 
Teste percussão: Positivo 
Dor: Sim 
Lesão: Sim 
Edema: Localizado  
Fístula: Não 
Febre/ LInfadenopatia/ Mal-estar: Não 
 

 
Caso: AB2 
Idade: 52 
Sexo: Feminino 
Etnia: Branco 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 37 
Teste frio: Negativo 
Teste calor : Negativo 
Teste percussão: Positivo 
Dor: Sim 
Lesão: Sim 
Edema: Localizado  
Fístula: Não  
Febre/ LInfadenopatia/ Mal-estar: Não 
 

 
Caso: AB4 
Idade: 27 
Sexo: Feminino 
Etnia: Branco 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 27 
Teste frio: Negativo 
Teste calor : Negativo 
Teste percussão: Positivo 
Dor: Sim 
Lesão: Sim 
Edema: Localizado  
Fístula: Não 
Febre/ LInfadenopatia/ Mal-estar: Não 
 

 
Caso: AB7 
Idade: 28 
Sexo: Masculino 
Etnia: Branco 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 11 
Teste frio: Negativo 
Teste calor : Negativo 
Teste percussão: Positivo 
Dor: Sim 
Lesão: Sim 
Edema: Localizado  
Fístula: Não 
Febre/ LInfadenopatia/ Mal-estar: Não 
 

 
Caso: AB18 
Idade: 38 
Sexo: Masculino 
Etnia: Negro 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente:  
Teste frio: Negativo 
Teste calor : Negativo 
Teste percussão: Positivo 
Dor: Sim 
Lesão: Sim 
Edema: Localizado  
Fístula: Não 
Febre/ LInfadenopatia/ Mal-estar: Não 
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DADOS GERAIS 

 
DADOS CLÍNICOS – RADIOGRÁFICOS 

 
Caso: AB19 
Idade:  
Sexo:  
Etnia:  
Doenças:  
Hábitos:  

 
Dente:  
Teste frio:  
Teste calor :  
Teste percussão:  
Dor:  
Lesão: 
Edema:  
Fístula:  
Febre/ LInfadenopatia/ Mal-estar:  
 

 
Caso: AB20 
Idade: 26  
Sexo: Feminino 
Etnia: Branco 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 26 
Teste frio: Negativo 
Teste calor : Negativo 
Teste percussão: Positivo 
Dor: Sim 
Lesão: Sim 
Edema: Localizado 
Fístula: Não 
Febre/ LInfadenopatiia/ Mal-estar: Não 
 

 
Caso: AB22 
Idade: 65 
Sexo: Feminino 
Etnia: Negro 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 12 
Teste frio: Negativo 
Teste calor : Negativo 
Teste percussão: Positivo 
Dor: Sim 
Lesão:Sim 
Edema: Localizado  
Fístula: Não 
Febre/ LInfadenopatia/ Mal-estar: Não 
 

 
Caso: AB23 
Idade: 20 anos  
Sexo: Feminino 
Etnia:  
Doenças: Não 
Hábitos:  

 
Dente: 16 
Teste frio:  
Teste calor :  
Teste percussão:  
Dor:  
Lesão: 
Edema:  
Fístula:  
Febre/ LInfadenopatia/ Mal-estar: Não 
 

 
Caso: AB25 
Idade: 65 anos 
Sexo: Feminino 
Etnia:  
Doenças: Não 
Hábitos:  

 
Dente: 45 
Teste frio:  
Teste calor :  
Teste percussão:  
Dor:  
Lesão: 
Edema:  
Fístula:  
Febre/ LInfadenopatia/ Mal-estar: Não 
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DADOS GERAIS 

 
DADOS CLÍNICOS – RADIOGRÁFICOS 

 
Caso: AB27 
Idade: 56  
Sexo: Masculino 
Etnia: Branco 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 11 
Teste frio: Negativo 
Teste calor : Negativo 
Teste percussão: Positivo 
Dor: Sim 
Lesão: Sim 
Edema: Localizado  
Fístula: Não 
Febre/ LInfadenopatia/ Mal-estar: Não 
 

 
Caso: AB28 
Idade: 47 
Sexo: Feminino 
Etnia: Branco 
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

 
Dente: 27 
Teste frio: Negativo 
Teste calor : Negativo 
Teste percussão: Positivo 
Dor: Sim 
Lesão:Sim 
Edema: Localizado  
Fístula: Não 
Febre/ LInfadenopatia/ Mal-estar: Não 
 

 
Caso: AS 
Idade:  
Sexo:  
Etnia:  
Doenças: Não 
Hábitos: Não 

Dente:  
Teste frio: Negativo 
Teste calor : Negativo 
Teste percussão: Positivo 
Dor: Sim 
Lesão: 
Edema: Localizado ou difuso 
Fístula:  
Febre/ LInfadenopatia/ Mal-estar: Sim 
 

 
Caso: AP 
Idade:  
Sexo:  
Etnia:  
Doenças:  
Hábitos:  

Dente:  
Teste frio:  
Teste calor :  
Teste percussão:  
Dor: Sim 
Lesão: 
Edema:  
Fístula: 
Febre/ LInfadenopatia/ Mal-estar: Sim 
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the host to massive invasion of the periapical tissues by bacteria from 

infected root canals. Although many studies have investigated the 

microbiota involved in the process, information on the host factors 

released during abscess formation are scarce. This study evaluated the 

human exoproteome in samples from acute apical abscesses. 

Methods: Fourteen pus samples were obtained by aspiration from patients 

with acute apical abscess. Samples were subjected to protein digestion, 

and the tryptic peptides were analyzed using a mass spectrometer and ion 

trap instrument. The human proteins identified in this analysis were 

classified into different functional categories. 

Results: A total of 303 proteins were identified. Most of these proteins 

were involved in cellular and metabolic processes. Immune system proteins 

were also very frequent and included immunoglobulins, S100 proteins, 

complement proteins, heat shock proteins. Polymorphonuclear  neutrophil 

proteins were also commonly detected, including myeloperoxidases, 

defensins, elastase, and gelatinase. Iron-sequestering proteins, 

including transferrin, lactoferrin, and lactotransferrin were found in 

many samples. 

Conclusions: The human exoproteome included a wide variety of proteins 

related to cellular processes, metabolism, and immune response. Proteins 

involved in different mechanisms against infection, tissue damage, and 

protection against tissue damage were identified. Knowledge of the 

presence and function of these proteins using proteomics provides an 

insight into the complex host-pathogen relationship, the host 

antimicrobial strategies to fight infections, and the disease 

pathogenesis. 
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Relevance 

In acute apical abscesses, the host cells produce a large array of 

proteins, many of them related to the immune response against infection. 

Proteins related to host defense included neutrophil-related proteins, antibodies, 

complement, and iron-sequestering proteins. Proteins associated with tissue 

damage and protection against tissue damage were also identified. Abscesses 

result of a complex host-pathogen interaction, characterized by the release of 

proteins with a broad diversity of functions. 
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ABSTRACT 

Introduction: The acute apical abscess is a severe response of the host to 

massive invasion of the periapical tissues by bacteria from infected root canals. 

Although many studies have investigated the microbiota involved in the 

process, information on the host factors released during abscess formation are 

scarce. This study evaluated the human exoproteome in samples from acute 

apical abscesses. 

Methods: Fourteen pus samples were obtained by aspiration from patients with 

acute apical abscess. Samples were subjected to protein digestion, and the 

tryptic peptides were analyzed using a mass spectrometer and ion trap 

instrument. The human proteins identified in this analysis were classified into 

different functional categories. 

Results: A total of 303 proteins were identified. Most of these proteins were 

involved in cellular and metabolic processes. Immune system proteins were 

also very frequent and included immunoglobulins, S100 proteins, complement 

proteins, heat shock proteins. Polymorphonuclear  neutrophil proteins were also 

commonly detected, including myeloperoxidases, defensins, elastase, and 

gelatinase. Iron-sequestering proteins, including transferrin, lactoferrin, and 

lactotransferrin were found in many samples. 

Conclusions: The human exoproteome included a wide variety of proteins 

related to cellular processes, metabolism, and immune response. Proteins 

involved in different mechanisms against infection, tissue damage, and 

protection against tissue damage were identified. Knowledge of the presence 

and function of these proteins using proteomics provides an insight into the 

complex host-pathogen relationship, the host antimicrobial strategies to fight 
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infections, and the disease pathogenesis. 

 

Keywords: exoproteome, acute apical abscess, immune defense, endodontic 

infection 

 

 

INTRODUCTION 

Endodontic infections are polymicrobial in nature and are the primary cause of 

apical periodontitis (1-2). An acute apical abscess is a severe manifestation of 

apical periodontitis and one of the most common and severe dental infections 

(3). This type of abscess is characterized by an extraradicular infection resulting 

from the massive egression of bacteria and their products from the root canal to 

the apical periodontal tissues. The severity of tissue damage depends on the 

bacterial counts and virulence factors, as well as the host response; actually, in 

abscesses, the latter may cause the most significant damage to the tissues in 

response to bacterial infection (4). In some cases, endodontic abscesses can 

lead to complicated, sometimes life-threatening, conditions (5-8). 

The microbiota associated with acute apical abscesses has been 

extensively studied by culture-dependent and culture–independent studies (9). 

Bacteria belonging to the genera Porphyromonas, Fusobacterium, Treponema, 

Streptococcus, Parvimonas, Prevotella, and Dialister have been found to prevail 

in samples from acute apical abscesses (10-14). Nonetheless, the host side of 

the process has not been studied in the same magnitude and information about 

the host factors released in the course of an apical abscess is scarce.  
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Because acute abscesses represent a dramatic outcome of host-

pathogen interaction, it is of great importance to identify the host factors 

released in the process. Metaproteomics has emerged as a large-scale 

evaluation of proteins that are differentially expressed in an environment and 

allows for improved understanding of the overall physiology of cells and tissues 

under certain conditions (15). In endodontics, metaproteomics has been used to 

identify the bacterial proteins associated with different manifestations of apical 

periodontitis, providing an insight into the physiological and pathogenic activity 

of the bacterial community (16-18). Only two studies have evaluated the host 

proteins expressed in response to endodontic infection (17-18). Abscesses 

were examined in only one of these studies, but restricted to two cases (17). 

Knowledge of the host cell behavior in active infections, including abscesses, is 

essential to understand the disease pathogenesis. Therefore, the purpose of 

the present study was to evaluate the host exoproteome in pus samples taken 

from acute apical abscesses. 

 

 

MATERIALS AND METHODS 

Patient Selection and sample collection 

The study protocol was approved by the Institutional Ethics Committee, and 

written informed consent was obtained from all individuals. Fourteen patients 

(mean age, 42 years; range, 20 to 65 years) presenting to the dental clinic of 

the Endodontic Department for emergency treatment of teeth with acute apical 

abscesses were included in the study. All teeth had pulp necrosis as 

determined by pulp vitality tests. Patients complained of pain and presented 
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with localized swelling. Other signs/symptoms included fever, 

lymphadenopathy, and malaise. Subjects with significant gingival recession and 

periodontal pockets deeper than 4 mm, systemic disease, and those who had 

used antibiotics over the last 3 months were excluded from the study. 

The overlying mucosa of each abscess was disinfected with 2% 

chlorhexidine (CHX) and samples were taken intraorally by aspiration of the 

purulent exudate using a sterile needle. Pus samples were immediately placed 

within cryotubes and frozen at -20°C until analysis. 

 Protein concentration determination 

Samples were thawed at room temperature and centrifuged at 9,000 × g 

and 4°C for 15 min. After centrifugation, the supernatant was separated from 

the sediment and used in subsequent analyses. The protein concentration was 

determined using the Bradford method (19) and a standard curve with known 

concentrations of bovine serum albumin. Protein quantification was performed 

in triplicate using 96-well microplates. For this purpose, 1 μL of each sample 

(protein extract) diluted in 39 μL of purified water was added to 160 μL of 

Bradford reagent concentrated 1.25×. After maintenance for 10 min at room 

temperature, absorbance was read at 595 nm using a microplate reader 

(Multiskan GO; Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA). A standard curve was 

obtained to determine the protein concentration of each sample. 

 In-solution trypsin digestion 

Samples were subjected to protein digestion using a filter-aided 

approach, which combines the advantages of in-gel and in-solution digestion for 

mass spectrometry, as described elsewhere (20). An aliquot of 100 μg of each 

protein extract was solubilized in 400 μL of 0.05 M ammonium bicarbonate 
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(AmBic). Samples were reduced using 10 μL of dithiothreitol (DTT) and 

alkylated with 40 μL of iodoacetamide for 1 h at room temperature. Then, they 

were transferred to a Vivaspin 500 centrifugal filter unit, solubilized with 400 μL 

of 0.05 M AmBic under vortexing, and centrifuged at 10,000 × g for 10 min. For 

enzymatic digestion of protein samples, 2.5 μL of a diluted solution of trypsin 

(Trypsin Gold, mass spectrometry grade, Promega V5280; Madison, WI) was 

added to each sample, and the reaction was incubated overnight at 37 °C. 

Digested samples were centrifuged and dried at 10,000 × g for 20 min.  

 Mass-spectrometry analysis 

The tryptic peptides were solubilized in an aqueous solution of 0.1% 

formic acid and centrifuged at 20,000 × g for 20 min, and a 75-µL aliquot was 

transferred to a test tube. The mass spectra were acquired using two strategies. 

First, 20 µL of each sample was applied to an LC-MS/MS system consisting of a 

UPLC and the micrOTOF QII® QTOF mass spectrometer (Bruker Daltonics, 

Bremen, Germany). Samples were loaded onto a trap column and the ProteCol 

C18 Capillary Column GHQ303 (3.0–300 µm × 150 mm), and elution was 

performed at a flow rate of 4.5 µL/min. The eluted peptides were injected into 

the micrOTOF-Q mass spectrometer using a microESI ionization needle. The 

mobile phase buffers used for the gradient program were 0.1 % (v/v) formic acid 

in water (A) and 0.1% (v/v) formic acid in acetonitrile (B). The gradient program 

consisted of 5% B for 5 min, linear ramping to 50% B over 35 min, linear 

ramping to 95% B over 10 min, holding at 95% B for 10 min, ramping back to 

5% B over 5 min, and holding at 5% B for 5 min. Precursor ion scanning was 

performed in the positive mode in the mass range between 100 and 2,000 m/z 

for the MS1 spectra and between 70 and 2,000 m/z for the MS2 spectra. Data 
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were acquired for approximately 60 min. The QTOF was operated in MSn mode 

to acquire MS2 spectra. After the end of the analysis using the micrOTOF QII, 

10 µL of each sample was applied to another LC-MS/MS system, composed of 

a nanoACQUITY UPLC (Waters, Milford, MA) coupled to the mass 

spectrometer Amazon Ion Trap® (Bruker Daltonics). Samples were loaded onto 

a trap column and a C18 BEH130 Capillary Column (1.7–100 µm × 100 mm), 

and elution was performed at a flow rate of 0.400 µL/min. The peptides were 

eluted automatically and injected online into the mass spectrometer through a 

nanoESI ionization needle. The same gradients used for peptide elution in the 

QTOF were used in the ion trap. Precursor ions were scanned in positive ion 

mode in the mass range between 300 and 1500 m/z for MS1 spectra and 

between 70 and 3000 m/z for the MS2 spectra. Data were acquired for 

approximately 50 min. The ion trap was operated in MSn mode to acquire MS2 

spectra for the most intense ions in each full scan spectrum, and single charged 

ions were excluded. 

Data acquisition in the QTOF and ion trap was managed using Hystar 

software version 3.2 (Bruker Daltonics) and the spectra were analyzed using 

Data Analysis version 4.0 (Bruker Daltonics) and CompassXport version 3.0 

(Bruker Daltonics) with the default settings for proteomics. The peak lists were 

generated in mascot generic format (*.mgf) and extensible markup language 

(*.mzXML) format using Data Analysis and CompassXport, respectively. 

 Identification and classification of proteins 

The mass data in mzXML format was analyzed by using the PEAKS 

software version 7.0 (Bioinformatics Solutions, Waterloo, ON, Canada), and the 

spectra were searched against a Homo sapiens database downloaded from 
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UniProt  in July 2016. The parameters used in the search were tryptic digestion 

with one missed cleavage, cysteine carbamidomethylation as a fixed 

modification, and methionine oxidation as a variable modification. For the ion 

trap, the error tolerance was 0.2 Da for parent and fragment ions. For the 

QTOF, the error tolerance was 30 ppm for parent ions and 0.02 Da for fragment 

ions. Proteins were identified when they presented at least one unique peptide 

with a false discovery rate (FDR) of less than 1%. Each identified protein should 

have at least one peptide sequence not shared with any other protein (i.e., 

unique peptides). 

 The identified human proteins were categorized according to their 

biological function into cellular processes and metabolism, circulatory system, 

extracellular matrix, immune system, and other/unknown, as previously 

described (17). Data were deposited and are publicly available at Peptide Atlas 

(http://www.peptideatlas.org/PASS/PASS00958) 

 

RESULTS 

After grouping repeated proteins, 303 distinct human proteins were 

identified in the exoproteome analysis of the 14 acute apical abscess samples. 

Proteins involved in cellular processes and metabolism were the most common, 

followed by proteins related to the immune system (Table 1). 

A total of 78 different proteins associated with the immune system were 

identified, and the most frequent ones were immunoglobulins, S100 proteins, 

complement proteins, and four distinct types of heat shock proteins (HSPs). 

Polymorphonuclear  neutrophil (PMN) proteins were also commonly detected, 

including myeloperoxidases, defensins, elastase, gelatinase, and NCF-4. 
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Transferrins (transferrins, lactoferrins, and lactotransferrin) were found in many 

samples (Table 2). Of the proteins involved in the circulatory system, albumin 

and hemoglobin (beta-globin and alpha-globin) occurred in virtually all samples 

(Table S1). 

 

 

DISCUSSION 

The acute apical abscess is a severe response to root canal infection that 

advances to the periapical tissues. The host response is protective and at the 

same time destructive (21). In order to contribute to a better understanding of 

these processes, this study evaluated the human exoproteome in abscess 

samples. The qualitative proteomic approach adopted in this study allowed the 

identification of several human proteins involved in the development of acute 

apical abscess and the inference of their direct and indirect implications for the 

disease pathogenesis. 

Several proteins associated with cellular housekeeping functions were 

identified. This was highly expected and indicates that there were host cells 

alive and active at the infection site. Moreover, many proteins associated with 

the immune defense against bacteria were found in the pus samples, indicating 

an active protective response against bacteria invading the periapical tissues. 

As expected, many PMN-related proteins were identified. PMNs play an 

important role in the innate immune response to bacterial infection and in 

abscess formation (22). PMNs engulf bacteria and kill them in the intracellular 

compartment. They have another way to kill bacteria upon activation and further 

cell lysis, by forming neutrophil extracellular traps (NETs). NETs are large 
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complexes of DNA molecules associated with nucleic and cytoplasmic proteins, 

including histones, elastase, myeloperoxidase, and lactoferrin (23). All these 

proteins were detected in this study. NETs play an important role in the innate 

immune response against a wide range of gram-positive and gram-negative 

bacteria, via the degradation of their virulence factors and killing (24-25). In 

addition to their involvement in microbial killing, some factors released by PMNs 

and detected in this study, such as myeloperoxidases, elastase and gelatinase, 

may cause damage to the adjacent tissues and contribute to the abscess 

pathogenesis (26). 

Defensins were often detected in the pus samples. They are low-

molecular-weight peptides with antimicrobial activity and are primarily involved 

in innate immunity. Neutrophils and macrophages release defensins into the 

extracellular environment during the infection process. Defensins kill gram-

positive and gram-negative bacteria, mycobacteria, fungi, and viruses (27). In 

addition to bactericidal activity, these antimicrobial peptides may increase the 

expression of proinflammatory cytokines (28). 

Proteins of the complement system were also very frequently found. The 

complement system is a network of interacting soluble and cell surface-

associated molecules that play an important role in both innate and adaptive 

immune responses to infection (29). This system is involved in chemotaxis, 

opsonization, and lysis of pathogens via formation of a membrane attack 

complex. In addition to a protective role, dysregulation of the fine balanced 

complement network can result in inflammatory tissue damage (30). 

In addition to components of the innate immune system, proteins 

involved in the adaptive immune response were also identified in abscess 
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samples. Immunoglobulins, primarily IgG, were commonly found. Apical 

periodontitis lesions have been shown to contain IgGs with specificity against 

several bacterial species associated with endodontic infections (31). It has been 

shown that immune antigen-antibody complexes  are three-fold more abundant 

in patients with apical abscesses than in healthy patients (32). Immunoglobulins 

play important roles in the defense against pathogens, including neutralization 

and clearance of virulence factors, opsonization, and activation of the 

complement system via the classical pathway (33). Occurrence of components 

of the adaptive immune response can be explained by the fact that abscesses 

are often a result of acute exacerbation of previously chronically apical 

periodontitis lesions, in which components of both innate and adaptive immune 

responses have been found to coexist (34). 

An important antibacterial response of the host is iron sequestration at 

the site of infection (35). Iron is essential for growth and virulence of many 

pathogens; therefore, depriving bacteria of this factor is an important 

antibacterial strategy (36). Some proteins involved in iron sequestration were 

found in the abscesses examined, including neutrophil gelatinase-associated 

lipocalin and lactoferrin/lactotransferrin. The former has also been designated 

siderocalin, lipocalin 2, and 24p3; it is expressed by PMNs, macrophages, and 

epithelial cells, and is upregulated in response to infection and inflammation 

(36). The iron-sequestering effects of transferrin and lactoferrin have been 

suggested to suppress the formation of bacterial biofilms (37). 

S100 proteins were another common finding in abscess samples. They 

have been previously found in cases of asymptomatic primary (17) and post-

treatment apical periodontitis (18). In the extracellular environment, these 
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proteins can be expressed by numerous cell types, including PMNs, 

macrophages and dendritic cells. S100 proteins are regarded as alarmins; they 

are released to the extracellular milieu after infection or tissue damage and act 

as danger signals that may serve as markers of destructive tissue processes 

(38). Alarmins interact with receptors expressed by host defense cells to 

stimulate the initiation of innate and adaptive immune responses, triggering 

inflammation (39-40). To the best of our knowledge, these alarmins had never 

been previously detected in apical abscesses. 

HSPs, also referred to as molecular chaperones, occurred in many 

abscess samples. They are known to play a protective role for cells under 

stress conditions, including infection and inflammation (41). Given the intense 

host-bacteria battle in abscesses, the involved cells are expected to be under a 

substantial stress. Stressors that cause damage to cellular proteins also lead to 

induction of HSP production, which can stabilize new proteins to fold correctly 

and help re-fold proteins damaged by the stress (41). It has been suggested 

that these proteins participate in the pathogenesis of apical periodontitis and 

may influence the prognosis of endodontic treatment (42). 

Circulatory proteins, such as hemoglobin and albumin, were abundant in 

some samples. This was expected because some blood was also present in 

several purulent exudates samples. Furthermore, expression of these proteins 

may be increased during inflammatory processes (43). 

The exoproteome is the set of extracellular proteins, including those that 

are secreted via specific pathways. Considering that bacterial infection in 

endodontic abscesses is primarily extracellular, this study focused on the 

identification of proteins released to the extracellular compartment. However, it 
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should be pointed out that, because of the intense cell death expected during 

the course of an abscess, non-secreted proteins, including structural and 

cytoplasmic proteins, may still be detected as a consequence of cell lysis and 

death (44). Another limitation of the proteomic approach is that some proteins 

may not occur at sufficient quantity for detection. Additionally, highly abundant 

peptides may mask the detection of low-abundance peptides (45). Therefore, 

irrespective of the numerous important proteins identified in this study, the 

possibility exists that the diversity of proteins involved in abscesses may still 

have been underestimated. 

In conclusion, analysis of the human exoproteome in acute apical 

abscesses indicates a large diversity of proteins, primarily involved in cellular 

processes, metabolism, and immune response. Proteins involved in different 

mechanisms against infection were identified, including PMN-related proteins, 

antibodies, complement, and iron-sequestering proteins. Factors associated 

with tissue damage and protection against tissue damage were also detected in 

abscesses. Knowledge of the presence and function of proteins provides an 

insight into the complex host-pathogen relationship, the host antimicrobial 

strategies to fight infections, and the disease pathogenesis. 
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Table 1. Number of distinct human proteins identified in acute apical abscess 
 

Biological Function Proteins 
Cellular process/metabolism 151 
Immune system 78 
Extracellular matrix 2 
Circulatory system 21 
Other/unknown 51 
Total 303 

 
 
  

Tables 1 and 2
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Table 2. Proteins involved in the host immune defense in acute apical abscess 
samples 

Entry Protein names Biological Function Samples 

Q06AH7 Transferrin Innate immune system/ferrous iron binding 4 

H2QDI9 Uncharacterized protein Respiratory burst 1 

C9JUM1 Actin, cytoplasmic 1  Fc-gamma receptor signaling pathway 
involved in phagocytosis 

2 

Q06278 Aldehyde oxidase (EC 1.2.3.1) (Aldehyde 
oxidase 1) (Azaheterocycle hydroxylase) 
(EC 1.17.3.-) 

Reactive oxygen species metabolic process 1 

V9HWF6 Alpha-1-acid glycoprotein Regulation of immune system process 3 

V9HWE0 Annexin Innate immune response, neutrophil 
clearance/ adaptive immune response 

2 

Q5EFE5 Anti-RhD monoclonal T125 gamma1 
heavy chain 

B Cell response/immunoglobulin 9 

B4DWK8 Catalase  Response to oxidative stress 1 

Q96K68 cDNA FLJ14473 fis, clone  
MAMMA1001080, highly similar to Homo 
sapiens SNC73 protein (SNC73) mRNA 

Immunoglobulin 6 

Q96DK0 CDNA FLJ25298 fis, clone STM07683, 
highly similar to Protein Tro alpha1 
H,myeloma 

Immunoglobulin 5 

Q6ZP87 CDNA FLJ26266 fis, clone DMC05613 immunoglobulin 2 

M0RBJ7 Complement C3 Complement activation/Alternative 
complement activation/inflammatory 
response 

2 

F5GXS0 Complement C4-B Complement activation/inflammatory 
response 

2 

K6ZJD1 Complement component 4A (Rodgers 
blood group) 

Complement activation/inflammatory 
response 

1 

B4DJS1 Coronin Leukocyte chemotaxis/phagolysosome 
assembly 

1 

P01037 Cystatin-SN Protease inhibitor, Thiol protease inhibitor 1 

P16410 Cytotoxic T-lymphocyte protein 4 Adaptive immune response/T cell 
costimulation/B cell receptor signaling 
pathway 

1 

P59665 Defensin 1 (Defensin, alpha 1) (HNP-1)  Innate immune response/Defense response 
to Gram-positive bacterium/chemotaxis 

1 

P59666 Defensin 3 (Defensin, alpha 3) (HNP-3)  Innate immune response/Defense response 
to Gram-positive bacterium/chemotaxis 

1 

Q6EZE9 Defensin, alpha 3, neutrophil-specific Defense response to bacterium 1 

B7Z720 E74-like factor 2 (Ets domain transcription 
factor) 

Inflammatory response 1 

V9HWI4 Epididymis luminal protein 110 Antibacterial humoral response/serine-type 
endopeptidase activity/Iron binding 

2 

O95067 G2/mitotic-specific cyclin-B2 T cell homeostasis 1 

B4DJG2 Galectin Inflammatory response/Positive regulation 
of CD4-positive 

1 

H0Y300 Haptoglobin Defense response to bacterium/ 3 

B4DI39 Heat shock 70 kDa protein 1 Stress response 3 

B3KTV0 Heat Shock Cognate 71 kDa Protein Stress response 2 

Q9ULV5 Heat shock factor protein 4 (HSF 4) 
(hHSF4) (Heat shock transcription factor 
4) (HSTF 4) 

Stress response 1 

Q9UQC1 Heat shock protein 72  Stress response 1 

Q6PYX1 Hepatitis B virus receptor binding protein  Receptor 3 

P57053 Histone H2B type F-S (Histone H2B.s) 
(H2B/s) 

Defense response to Gram-positive 
bacterium 

2 
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Q8NCL6 Ig alpha-1 chain C region Adaptive immune response 4 

A0A087X
1V9 

IgG Adaptative Immune response 9 

Q14623 Indian hedgehog protein (IHH)  positive regulation of T cell differentiation in 
thymus/peptidase activity 

1 

A8K494 Lactoferrin Antibacterial response/regulation of 
cytokine production/iron ion binding 

3 

E7ER44 Lactotransferrin Antibacterial response/regulation of 
cytokine production/iron ion binding 

4 

C7C4W8 L-plastin  T cell activation involved in immune 
response 

2 

A4IEA9 Lymphocyte cytosolic protein 1  Adaptative Immune response 6 

Q9NRZ9 Lymphoid-specific helicase  Adaptative Immune response/lymphocyte 
proliferation 

1 

Q96KB5 Lymphokine-activated killer T-cell-
originated protein kinase  

Adaptative immune response/lymphocyte 
activation 

1 

F8VV32 Lysozyme C Defense response to bacterium/cytolysis 1 

P05164 Myeloperoxidase Response to oxidative stress/Response to 
lipopolysaccharide 

3 

Q15080 Neutrophil cytosol factor 4 (NCF-4) 
(Neutrophil NADPH oxidase factor 4) (SH3 
and PX domain-containing protein 4) (p40-
phox) (p40phox) 

Oxidation-reduction process/superoxide-
generating NADPH oxidase activator 
activity 

1 

B2MUD5 Neutrophil elastase  Acute inflammatory response to antigenic 
stimulus/phagocytosis/defense response to 
bacterium 

3 

B2ZDQ1 Neutrophil gelatinase-associated lipocalin Innate immune response/iron ion binding 2 

B2R4M6 Protein S100 (S100 calcium-binding 
protein) 

Innate immune response 8 

Q8TCJ5 Putative uncharacterized protein 
DKFZp667J0810 

Adaptative immune response 3 

Q7Z374 Putative uncharacterized protein 
DKFZp686C02218  

Adaptative immune response 2 

Q6N091 Putative uncharacterized protein 
DKFZp686C02220  

Adaptative immune response 1 

Q6MZQ6 Putative uncharacterized protein 
DKFZp686G11190 

Adaptative immune response 4 

Q6N090 Putative uncharacterized protein 
DKFZp686G21220  

Adaptative immune response 2 

Q6N097 Putative uncharacterized protein 
DKFZp686H20196 

Adaptative immune response 2 

Q6N093 Putative uncharacterized protein 
DKFZp686I04196  

Adaptative immune response 3 

Q6MZW0 Putative uncharacterized protein 
DKFZp686J11235  

Adaptative immune response 1 

Q6N092 Putative uncharacterized protein 
DKFZp686K18196  

Adaptative immune response 1 

Q7Z351 Putative uncharacterized protein 
DKFZp686N02209 

Adaptative immune response 2 

Q6N094 Putative uncharacterized protein 
DKFZp686O01196 

Adaptative immune response 1 

Q6N041 Putative uncharacterized protein 
DKFZp686O16217  

Adaptative immune response 2 

A2J1N9 Rheumatoid factor RF-ET12  Envolved in immune complexes disease 1 

E9PJX5 Tyrosine-protein kinase (EC 2.7.10.2) Innate immune response/regulation of 
phagocytosis 

1 

H2R272 Uncharacterized protein Defense response to 
bacterium/phagocytosis/complement 
activation, classical 
pathway/immunoglobulin receptor binding 

2 

G3QYG5 Uncharacterized protein Antibacterial humoral response 1 

G3QLP7 Uncharacterized protein Complement activation, lectin pathway 1 

G3QMZ9 Uncharacterized protein Positive regulation of immunoglobulin 
production 

1 
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Q5ZLW0 Uncharacterized protein T cell activation involved in immune 
response 

1 

U3K0K0 Uncharacterized protein T cell activation involved in immune 
response 

1 

U3I0C5 Uncharacterized protein T cell activation involved in immune 
response 

1 

K7GCP8 Uncharacterized protein T cell activation involved in immune 
response 

1 

G1U9I8 Uncharacterized protein complement activation, lectin pathway 1 

H2NJU3 Uncharacterized protein T cell activation involved in immune 
response 

1 

H2Q7J2 Uncharacterized protein T cell activation involved in immune 
response 

1 

G1QQQ7 Uncharacterized protein T cell activation involved in immune 
response 

1 

H2RAT3 Uncharacterized protein Complement activation/inflammatory 
response 

1 

H2R7G4 Uncharacterized protein Complement activation/inflammatory 
response 

1 

H2RGH5 Uncharacterized protein Complement activation, classical 
pathway/defense response to bacterium 

1 

A0A5E4 Uncharacterized protein Immunoglobulin lambda-like polypeptide 5 2 

G3RHS3 Uncharacterized protein  T cell activation involved in immune 
response 

1 

G3RD46 Uncharacterized protein  T cell activation involved in immune 
response 

1 
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Abstract 

This study compared the amount of apically extruded debris during the 

retreatment of root canal using Hedström files and rotary retreatment 

instruments. Sixty mandibular incisors with a single canal were instrumented 

and obturated. For retreatment, specimens were randomly divided in four 

groups (n=15): GI - Hedström files with no solvent; GII –	Hedström files with 

solvent; GIII – D-RaCe instruments and GIV – Mtwo retreatment instruments. 

Debris extruded apically during the removal of canal filling material was 

collected into preweighed eppendorfs and stored for 5 days. The amount of 

extruded debris was evaluated by subtracting the weight of the eppendorfs 

before and after retreatment. The mean weights of extruded material were 

analyzed by one-way ANOVA. The results showed that all retreatment 

techniques caused apical extrusion of debris but no statistically significant 

difference was observed between groups (p > 0.05). Under the conditions of 

this study, all retreatment techniques caused apical debris extrusion.  

 

Keywords: endodontic	 retreatment, apical extrusion, debris, NiTi systems, 

manual instrumentation.    

 

 

 

 

 

 



Introduction 

In Endodontics, some cases of treatment failure require new 

interventions. The main cause of endodontic failure is the persistence of 

bacteria in the root canal system, resulting in maintenance of periapical 

disease. In the majority of these cases, the first choice is non-surgical 

retreatment, which consists of removing the root filling material followed by new 

instrumentation of the root canal and insertion of a new gutta-percha cone and 

endodontic sealer (1,2). 

During endodontic retreatment, some debris containing necrotic tissue, 

infected dentin and gutta-percha, and even bacteria, may be extruded through 

the apical foramen into the periradicular tissues (3,4). 

Many techniques with rotary NiTi instruments (3-6) and manual 

instruments with chemical solvents (7–9) have been proposed for removing root 

filling materials and depending on the technique selected, the amount of debris 

may vary. This may lead to consequences ranging from slight inflammation to 

post-operatory flare-up, as well as persistence of the periapical disease (10). 

Some engine-driven instruments have been manufactured exclusively for 

endodontic retreatment. With this in mind, this ex vivo study aims to 

quantitatively evaluate the amount of debris extruded apically during the 

removal of root filling materials, using two rotary NiTi retreatment  systems or 

Hedström files. 	

	

 

 



Materials and methods 

After ethics committee approval, sixty extracted human permanent 

mandibular premolars were used. All teeth were analyzed by digital radiography 

(Schick Tech Inc, Long Island City, NY) in the buccal and proximal directions to 

ensure the following inclusion criteria: a single root canal, a completely formed 

apex, and a curvature < 5°, as previously described by Schneider (1971) (11). 

Teeth with visible root caries,	 fractures or cracks, signs of internal or external 

resorption or calcification were excluded from the study. The soft tissue 

remnants were removed from the outer surface of the root using a hand scaler. 

Teeth were kept immersed in saline solution until the experiment was carried 

out. 

After coronal preparation with high-speed burs, root canal patency was 

established with #10, #15, and #20 K-files (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Switzerland). The specimens were sectioned with a diamond disc (Dentorium, 

Farmingdale, NY) and the crowns were removed in order to standardize the root 

lengths to 19 mm. The working length was established by subtracting one 

millimeter from the length of the file when its tip was visible at the apical 

foramen.  

Gates-Glidden drills #2 and #3 (VDW, Munich, Germany) and K-file 

stainless steel files were used to prepare the cervical and middle thirds of the 

canals, according to the balancing forces technique described by Roane et al. 

(1985) (12). The apical preparation was finalized with a #35 K-file to the working 

length, in order to configure the apical seat. Step back shaping was performed 

with #40 through #70 K-files. At each instrument change, the canals were 



irrigated with 2 mL 2.5% sodium hypochlorite (NaOCl) using a syringe and a 29-

G NaviTip irrigation needle (Ultradent, South Jordan, UT). After completion of 

the preparation, the canals were irrigated with 5 mL 17% EDTA for 1 minute 

and subsequently rinsed with 10 mL distilled water.  

	

Root Canal Obturation 

The root canals were dried with #35 paper points (Dentsply Maillefer, 

Petrópolis, Brazil) and were obturated using a 0.02/35 master gutta-percha 

cone and Sealer 26 (Dentsply, Petrópolis, RJ, Brazil) by the cold lateral 

compaction technique. The quality of the obturation was evaluated by 

mesiodistal and buccolingual radiographs. Obturations deemed as adequate 

were homogeneous throughout the entire length of the canal, with no voids. 

Following that, 1 mm of obturating material was removed from the cervical third 

and the area was filled with temporary filling material (Coltosol; Coltene, Rio de 

Janeiro, Brazil).  

The specimens were wrapped in a piece of gauze moistened with 

distilled water to prevent dehydration, and stored at 37oC for 2 weeks	 to allow 

the sealers to set. All procedures were conducted by the same operator.  

 

Collection of Debris  

A similar experimental model was used for collecting extruded debris as 

previously described (3). Each specimen was inserted into an unlidded 

Eppendorf tube, which was then attached to a glass flask through a rubber plug. 

A 25-gauge needle was inserted into the rubber plug in order to equalize the 



pressure inside the tube with the atmospheric pressure outside. Finally, the 

debris-collecting apparatus was covered with a rubber dam. Prior to endodontic 

retreatment, all specimens were weighed using a precision balance. Three 

consecutive weighings were performed and the average weight was recorded.  

 

Experimental Groups 

After removal of the temporary filling material, the specimens were 

randomly divided into four equal groups (n=15) according to the retreatment 

procedures.  

Group I – Hedström file: the root canal filling material was removed from 

the cervical third with # 3 and #2 Gates-Glidden drills, and the remaining 

obturating material was removed up to 1 mm from the working length by using 

#30, #25, #20, and #15 Hedström files in a circumferential filing motions. Final 

apical preparation was then performed using a #40 K-file (Dentsply-Maillefer) to 

the working length in a filing motion.  

Group II – Hedström file with solvent: 0.1 mL of eucalyptol (Biodinâmica 

LTDA, Ibiporã, Paraná, Brazil) was placed on the entrance of the canal to 

dissolve the gutta-percha. The subsequent steps were the same as those 

performed for Group I.  

Group III – D-Race: DR1 instrument was used in the cervical third and 

the initial portion of the middle third; DR2 up to the working length, and 40/.04 

BioRace (BR5) for apical preparation, according to the manufacturer's 

instructions. 



Group IV – Mtwo retreatment files: removal of the root canal filling 

material was achieved with Mtwo R2 in the entire working length, according to 

the manufacturer's instructions. Apical preparation was performed with Reciproc 

R40 (40/.06), also according to the manufacturer's instructions. 

During instrumentation, each specimen, regardless of which group it 

belonged to, was irrigated with a total of 5 mL of distilled water with the aid of a 

29-G NaviTip irrigation needle attached to a 5 mL syringe. In Group II, 0.1 mL of 

eucalyptol was used prior to the irrigation with distilled water.  

Each sequence of instruments was used in five root canals. Each time an 

instrument was removed from the canal, it was inspected, cleaned, and 

discarded if any sign of plastic deformation was detected. Retreatment was 

considered as concluded when foraminal patency was achieved, no root canal 

filling material was present on the instrument shaft, and root canal walls were 

smooth. 	

	

Evaluation of apically extruded debris  

A second blinded operator evaluated the amount of apically extruded 

debris. After retreatment, the Eppendorf tubes were removed from the glass 

flasks and the debris attached to the external apical surface of the specimens 

were collected by washing with 1 mL of distilled water. The tubes were kept in 

an oven at 70oC for 5 days for the solution to evaporate. Specimens were 

weighed before and after retreatment, in triplicate.	

	

 



Statistical analysis 

All statistical tests were performed using Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) software, version 21.0 (IBM, SP, Brazil). Normality 

distribution of all quantitative variables was verified using the Kolmogorov-

Smirnov and Shapiro-Wilk tests and graphical analysis. The mean amounts of 

apically extruded debris in each of the four groups were compared by one way 

analysis of variance (ANOVA). The statistical significance level of 5% (P <0.05) 

was established for all analyses. 

 

Results 

All experimental groups showed apical extrusion of debris, with no 

statistically significant differences between the groups (p > 0.05). The means 

and standard deviations for each group are presented in Table 1. 	

	

Discussion 

During endodontic retreatment, microorganisms and their products, 

contaminated dentin filings, chemicals, and obturating materials may be 

extruded through the apical foramen. This may exacerbate the inflammatory 

response, contributing for the occurrence of postoperative pain (10). Therefore, 

minimal apical extrusion of debris is desirable in order to avoid periapical tissue 

inflammation or even development of an infection process (13). 

The protocols of this work were instituted with the goal of reducing the 

number of variables involved in the endodontic retreatment: all specimens were 

permanent teeth with a single root canal and mature apex, all canals were 



prepared by a single operator, and the amount of irrigant used was the same for 

all the groups. In order to standardize the length of the roots in 19 mm, the 

crowns of all specimens were removed. 

Distilled water was chosen as the irrigant to prevent formation of sodium 

hypochlorite crystals, which might have remained among the debris after 

evaporation of the solution, altering the results (14). 

Use of eucalyptol as solvent during endodontic retreatment is 

recommended by several authors (15-17); nonetheless, other studies have 

demonstrated that canals may be cleaned solely through the mechanical action 

of the instruments (18-20). Since the current literature has not reached a 

consensus on the need for a solvent during endodontic retreatment, its use 

seems to be based mostly on personal preference (21).  

Turker et al. (22) evaluated the amount of debris extruded during 

retreatment of root canals obturated by the single cone or the lateral 

compaction techniques, with or without the use of solvent. Their results showed 

that the amounts of extruded debris were similar for both techniques, and that 

the group in which solvent was not used had a greater amount of extruded 

debris.  

According to some studies, NiTi rotary instruments promote less apical 

extrusion than Hedström files thanks to the crown-down approach and 

instrument design, both of which favor removal of debris through the root canal 

(23,24). According to the results from the present work, all groups evaluated 

presented apical extrusion of debris with no statistically significant difference 

between the groups, which is in agreement with other studies (7-9, 25).  



Conversely, Çanakçi et al. (26) demonstrated that Mtwo retreatment 

instruments promoted greater apical extrusion of debris compared to D-RaCe 

instruments. The authors attributed these results to the differences in instrument 

tip design: Mtwo has active tips, while D-RaCe files feature a non-cutting safety 

tip.  

Topçuoglu et al. (4) evaluated Hedström files for endodontic retreatment 

and also observed greater apical debris extrusion. According to these authors, 

the greater the instrument taper, the greater the amount of debris extruded 

apically. In order to avoid this bias, in the present study all root canal 

preparations were finalized with a #40 K-file. 

According to Hülsmann et al. (27), their results did not show significant 

differences in the amount of apical extrusion among different techniques. These 

authors used semiquantitative methodology in which scores were attributed to 

each technique, aiming to detect minimal differences between the techniques 

tested. In the present study, despite of the fact that a precision balance was 

used for all measurements, our results were similar for all techniques.  

 It is important to exercise caution when extrapolating these results into 

clinical practice. In experimental conditions, the apex is suspended inside an 

empty tube, while in the clinical scenario the tooth is surrounded by 

periradicular tissues or granulomas, which offer some resistance to the 

extrusion of debris through the apex (27). Some studies (28, 29) used a sponge 

to simulate the apical barrier; however, this material may absorb some of the 

irrigant and debris, altering the results of the study. 



Apical extrusion of debris during endodontic retreatment occurs 

frequently, regardless of the technique employed. The amount of debris 

extruded does not appear to be correlated with a specific technique nor with the 

instrument selected for removal of the root canal filling material (8,15,20,30). 

Within the limitations of this ex vivo study, all the tested techniques 

promoted apical extrusion of debris. There was no significant difference among 

the retreatment techniques in the amount of debris extruded apically. 
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Table 1 Mean amounts of apically extruded debris, in grams 

Group N Mean(g) Standard deviation	 p value 

I 15 0.00272 ± 0.00159	  

II 15 0.00226 ± 0.00171	 > 0.05 

III 15 0.00237 ± 0.00109	  

IV 15 0.00197 ± 0.00110	  

      g (grams); p value refers to one-way ANOVA among four groups 
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Resumo 
O abscesso perirradicular agudo pode resultar em 
complicações sistêmicas, sendo necessária a anti-
bioticoterapia coadjuvante ao tratamento clínico. No 
entanto, os antibióticos são frequentemente prescri-
tos pelos cirurgiões-dentistas no tratamento destas 
infecções em algumas situações questionáveis. É 
importante destacar que o uso incorreto destes agen-
tes terapêuticos pode levar ao surgimento de micro-
-organismos resistentes. O objetivo da presente 
revisão de literatura é descrever a antibioticoterapia 
no tratamento de abscessos perirradiculares agudos, 
abordando suas indicações e drogas utilizadas, e 
discutir a resistência bacteriana a alguns antibióticos. 
Palavras-chave: endodontia; antibióticos; abscesso 
periapical.

AbstRAct
The acute periradicular abscess can result 
in systemic complications, being necessary 
a complementary antibiotic therapy to clini-
cal treatment. However, antibiotics are often 
prescribed by dentists to treat these infec-
tions, but its use is questionable in some 
situations. Misuse of antibiotics can lead to 
the emergence of resistant micro-organis-
ms. The aim of this present literature review 
is to describe the antibiotic treatment in acu-
te periradicular abscesses by addressing its 
indications and drug use, and discuss about 
bacterial resistance to some antibiotics.
Keywords: endodontics; antibiotics; periapi-
cal abscess.

Introdução

As infecções endodônticas são polimicrobianas, algumas praticamen-
te assintomáticas e outras associadas a infecções graves. O abscesso 
perirradicular agudo é a forma mais comum de abscesso dentário, 

geralmente com localização intraoral, mas em alguns casos pode se difundir 
pelo organismo resultando em complicações sistêmicas que podem, até mes-
mo, levar à morte (14, 18, 23).

Um abscesso consiste na formação de uma coleção purulenta numa 
cavidade localizada ao redor do dente. A gravidade da infecção, além do 
ápice dentário, está relacionada com o número e a virulência dos micro-
-organismos, resistência do hospedeiro e estruturas anatômicas associa-
das (12). Clinicamente, o paciente com abscesso perirradicular agudo 
apresenta dor, que pode variar de branda à severa, e edema. Manifestações 
sistêmicas também podem ocorrer, como febre, mal-estar, linfoadenopa-
tia, cefaleia e náuseas (18, 23).

Os abscessos perirradiculares agudos devem ser manipulados por meio 
de terapia endodôntica correta e incisão para drenagem ou extração do dente 
envolvido para remover a causa da infecção (18, 23). Algumas vezes é neces-
sário lançar mão da antibioticoterapia, porém antibióticos são frequentemen-
te prescritos de maneira imprecisa no tratamento destas infecções (3) com o 
questionamento de seu emprego em muitas situações (18, 20). 

Existe uma grande preocupação na correta indicação da antibioticotera-
pia, já que esta é uma terapia coadjuvante à abordagem clínica e algumas 
bactérias revelam resistência aumentada aos antibióticos rotineiramente 
prescritos (3, 22). Além disso, a antibioticoterapia envolve alguns riscos como 
toxicidade e efeitos colaterais no paciente que podem causar consequências 
sérias e até fatais (3).  

Sendo assim, o propósito deste estudo é abordar, através de uma revisão 
de literatura, a indicação e aplicação dos antibióticos como coadjuvante no 
tratamento de abscessos perirradiculares agudos, evitando o desenvolvimen-
to da resistência bacteriana.  

Antibiotics in the treatment of acute periradicular abscesses

Revisão da Literatura
Indicações da Antibioticoterapia

 O uso de antibióticos como coadjuvante ao tratamento das infecções 
endodônticas é uma importante opção quando clinicamente indicado (11). 
Entretanto, a grande maioria das infecções de origem endodôntica é tratada 
sem a necessidade de emprego de antibióticos. Há evidências de que a fonte de 
infecção não é afetada pelo antibiótico sistêmico, pois estes não conseguem 
alcançar e eliminar micro-organismos presentes no sistema de canais radicu-
lares, devido à ausência de circulação sanguínea em polpas necrosadas (22). 

Em indivíduos saudáveis, a maioria das infecções endodônticas pode ser 
tratada exclusivamente pelo estabelecimento da drenagem e remoção da cau-
sa do processo infeccioso, como tratamento adequado do sistema de canais 
radiculares ou remoção cirúrgica da infecção extrarradicular. Entretanto, há 
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indicação do emprego de antibióticos em alguns casos de 
pacientes com o abscesso perirradicular agudo e evidências 
de envolvimento sistêmico ou disseminação da infecção (1, 
19, 22). Os antibióticos podem ajudar a impedir a propaga-
ção da infecção e o desenvolvimento de infecções secundá-
rias em doentes imunocomprometidos, sendo um valioso 
auxiliar para alguns casos de infecção endodôntica (22).

As situações de abscessos perirradiculares agudos em 
que o uso da terapia antibiótica está indicado como coa-
juvante da intervenção clínica são: presença de linfonodos 
palpáveis, celulite, trismo, dispneia, febre e mal-estar (2, 7, 
17, 18), pacientes com comprometimento dos mecanismos 
de defesa imunológica, tais como: diabetes mellitus descom-
pensada, leucemia, agranulocitose, leucopenia, síndrome 
da imunodeficiência adquirida, recém-transplantados e pa-
cientes em tratamento com quimioterápico (18, 29). 

KAPTAN et al. (11) reuniram informações, através de 
questionário, sobre os hábitos de prescrição de antibióticos 
de dentistas da Turquia. Em casos de abscessos perirradi-
culares agudos, 41% dos entrevistados prescreveram antibi-
óticos e quando havia drenagem essa taxa aumentava para 
44%. Onze por cento dos profissionais relataram que pres-
creviam apenas antibióticos em casos de abscesso perirradi-
cular agudo, sem fazer qualquer tratamento invasivo.

É importante salientar que antibiótico não é uma al-
ternativa à intervenção dentária e sim um complemento a 
ela (1). Os antibióticos só devem ser prescritos baseados em 
uma necessidade definida, caso contrário, os riscos para o 
paciente podem ser superiores aos benefícios para o trata-
mento da infecção. Efeitos adversos relacionados ao uso de 
antibióticos vão desde reações alérgicas, náuseas, transtor-
nos gastrointestinais, interações medicamentosas e até mes-
mo a seleção e crescimento excessivo de micro-organismos 
resistentes (11, 25).

A Escolha do Antibiótico 
Nos casos em que a antibioticoterapia está indicada, a 

escolha do antibiótico ideal é geralmente baseada em testes 
de sensibilidade microbiana publicados anteriormente na 
literatura científica  e no  sucesso do seu emprego clínico. 
Os testes de sensibilidade determinam o padrão de resistên-
cia das bactérias aos antibióticos. Seria ideal que esses testes 
pudessem ser  efetuados antes da prescrição de antibióticos, 
porém testes antimicrobianos de cultura de bactérias anae-
róbias podem demorar cerca de 7 a 14 dias para fornecer re-
sultados, o que normalmente é tarde demais, pois o abscesso 
demanda tratamento rápido. Portanto, é preferível escolher 
um agente antimicrobiano, cujo espectro de ação inclua bac-
térias frequentemente encontradas em abscessos perirradi-
culares agudos (3, 23). 

A maioria das espécies bacterianas envolvidas em in-
fecções endodônticas, incluindo abscessos, apresenta sensi-
bilidade às penicilinas. Este grupo de antibióticos é o mais 
indicado para os casos de abscessos perirradiculares agudos, 
mas se o paciente for alérgico a este grupo de antimicro-

bianos pode ser feita a escolha de outro. A penicilina V e a 
amoxicilina são as drogras mais prescritas (23). A penicili-
na V apresenta-se eficaz contra muitas bactérias anaeróbias 
facultativas e estritas, que são frequentemente encontradas 
em infecções endodônticas polimicrobianas (6, 12, 27). A 
amoxicilina é uma penicilina semissintética, com amplo es-
pectro de atividade antimicrobiana, utilizada em infecções 
graves e abscessos complicados, proporcionando melhora 
rápida da dor ou edema (5). Em casos ainda mais graves, 
incluindo o risco de vida para o paciente, a associação da 
amoxicilina com o ácido clavulânico ou metronidazol pode 
ser necessária para conseguir efeitos antimicrobianos me-
lhores, como resultado de um espectro de ação maior que 
inclui bactérias resistentes à penicilina (13). 

O metronidazole é um agente bactericida eficaz apenas 
contra bactérias anaeróbias estritas, sendo recomendado 
para uso em associação com a penicilina com a finalidade 
de aumentar seu espectro de ação. Quando o paciente não 
responde favoravelmente ao tratamento com penicilina nas 
primeiras 24-48 horas, permanecendo com sinais e sintomas 
clínicos, pode-se supeitar de um patógeno resistente. Uma 
boa opção para esse quadro é a utilização do metronidazole 
devido à sua seletividade por bactérias anaeróbias (2, 3). 

A clindamicina é um potente antibiótico contra bac-
térias anaeróbias estritas e facultativas, incluindo aquelas 
produtoras de beta-lactamases (4). Estudos confirmam que 
a clindamicina é um agente antimicrobiano eficaz contra 
bactérias presentes em abscessos perirradicualres agudos, 
recomendando o seu uso no tratamento de infecções odon-
togênicas graves em casos de insucesso no tratamento com 
penicilina ou quando este antibiótico é contra indicado (3, 
12).  STEFANOPOULOS & KOLOKOTRONIS (24) afirma-
ram, diante das controvérsias da escolha do antibiótico em 
pacientes alérgicos à penicilina, que a clindamicina também 
é uma boa escolha para evitar a resistência bacteriana. 

BAUMGARTNER & XIA (3) determinaram a sensibili-
dade aos antibióticos em relação a 98 espécies de bactérias 
isoladas de 12 abscessos endodônticos. Trinta e três cepas 
eram bactérias anaeróbias facultativas (34%), e 65 cepas 
eram bactérias anaeróbias estritas (66%). Os resultados mos-
traram que 85% das bactérías foram sensíveis à penicilina V, 
45% ao metronidazole, 91% à amoxicilina, 100% à amoxicili-
na associada com ácido clavulânico enquanto 96% apresen-
taram sensibilidade à clindamicina. Os autores demonstram 
ainda que, se a terapia antibiótica combinada tivessse sido 
utilizada para inibir as bactérias isoladas, a porcentagem de 
bactérias sensíveis para a combinação de penicilina V com 
metronidazole seria de 93%, e a combinação da amoxicilina 
com o metronidazole seria de 99%. 

Em estudo semelhante, KHEMALEELAKUL et al. (12) 
encontraram que 81% das bactérias isoladas de abscessos 
perirradiculares agudos foram sensíveis à penicilina V, 85% 
à amoxicilina, 88% ao metronidazole, 89% à clindamicina, 
enquanto 100% das bactérias revelaram sensibilidade à amo-
xicilina associada com ácido clavulânico. Cepas de bactérias 
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resistentes aos diferentes antibióticos foram encontradas em 
16 das 17 amostras analisadas. 

Em relação à duração da antibioticoterapia, esta deve ser 
a menor possível, não só para evitar efeitos adversos, como 
também para reduzir a chance de desenvolvimento de re-
sistência bacteriana e não interferir no equilíbrio ecológico 
da microbiota (13). Desta forma, a terapia antibiótica deve 
durar enquanto ainda houver sinais e sintomas, devendo ser 
suspensa quando estes desaparecerem (20).

Resistência Bacteriana aos Antibióticos
O advento dos antibióticos resultou em uma diminuição 

significativa na incidência de infecção com risco de vida e 
anunciou uma nova era no tratamento de doenças infeccio-
sas (8). Durante os anos que se seguiram, as respostas evo-
lutivas microbianas à pressão seletiva exercida pelos antibi-
óticos resultaram em espécies microbianas resistentes para 
praticamente cada um dos antibióticos conhecidos (8), prin-
cipalmente clindamicina, cefalosporina e penicilina, usadas 
contra bactérias anaeróbias, incluindo espécies comumente 
encontradas em infecções orais (9). 

O uso excessivo e incorreto dos antibióticos é considera-
do como uma das principais causas responsáveis pelo surgi-
mento de micro-organismos resistentes (20, 21). O aumento 
de micro-organismos resistentes tem causado a persistência 
de infecções endodônticas que antes eram curadas com um 
antibiótico que atualmente não é mais eficaz (22). A resis-
tência bacteriana aos antibióticos disponíveis chega a por-
centagens de 5 a 20% nas infecções endodônticas (3). Vale 
ressaltar que a susceptibilidade dos micro-organismos aos 
antibióticos pode divergir de acordo com o país considerado 
na análise (16). 

Algumas bactérias anaeróbias estritas podem produzir 
a enzima betalactamase capaz de quebrar o anel betalactâ-
mico das penicilinas e das cefalosporinas, inativando estes 
antimicrobianos (7). Os micro-organismos produtores de 
betalactamase se protegem das penicilinas destruindo-as e 
tornando-se resistentes à ação destas drogas. Dentre estes 
micro-organismos podem ser citadas espécies de Prevotella, 
Porphyromonas, Fusobacterium nucleatum e Campylobac-
ter  gracillis (7, 28).

Devido ao aumento da prevalência de micro-organis-
mos produtores de betalactamase, a associação da amoxi-
cilina com o acido clavulânico, que age como inibidor da 
enzima betalactamase, tem sido a escolha no tratamento de 
um grande número de infecções (26). 

LEWIS et al. (15) avaliaram a resistência bacteriana à 
penicilina em amostras de infecções orais agudas e encon-
traram que 23% das bactérias isoladas eram resistentes à 
penicilina V e apenas 5% eram resistentes à associação da 
amoxicilina com o ácido clavulânico.  

Apesar de determinados micro-organismos terem sido 
relatados como resistentes aos antibióticos, há poucos da-
dos disponíveis sobre a expressão do gene de resistência a 

antibióticos em infecções endodônticas. A identificação dos 
genes de resistência a antibióticos poderá fornecer um 
método eficiente de registro da resistência a agentes an-
timicrobianos específicos e ajudar na prescrição rápida 
e adequada de antibióticos nos casos de abscessos perir-
radiculares agudos (10, 21).

Conclusão
Os antibióticos utilizados no tratamento de abscessos 

perirradiculares agudos devem ser cautelosamente pres-
critos, pois são indicados apenas como complemento da 
terapia endodôntica convencional e em algumas situações 
específicas. A erradicação da infecção só acontecerá com a 
intervenção clínica, incluindo drenagem do exsudato puru-
lento e limpeza do sistema de canais radiculares dentários. 
Além disso, a prescrição deverá ser correta na escolha, do-
sagem e duração adequadas do antibiótico para evitar o de-
senvolvimento de cepas bacterianas resistentes.
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