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RESUMO 

 

 

Carvalho L. Influência de polimorfismos na região promotora do gene Beta Defensina 
1 na periodontite apical crônica após tratamento endodôntico [dissertação]. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 

 

 

O sistema imunológico inato e / ou as alterações genéticas relacionadas a defesa do 

hospedeiro podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento, 

progressão e reparo da periodontite apical. O objetivo deste estudo foi de avaliar a 

associação entre polimorfismos genéticos na região promotora da Beta Defensina 1 

(DEFB1) com a periodontite apical crônica. Foram selecionados setenta e três 

pacientes com periodontite apical crônica (PAC) (grupo caso) e 89 pacientes com 

dentes obturados com tecidos perirradiculares cicatrizados e saudáveis  (grupo 

controle). Todos os dentes incluídos apresentavam periodontite apical no início do 

tratamento. Foi realizado acompanhamento clínico radiográfico por pelo menos 1 ano 

após o tratamento endodôntico. Foi coletado células epiteliais da saliva como fonte de 

DNA genômico. Dois polimorfismos de nucleotídeo único na posição g. -52G> A 

(rs1799946) e g. 20G> A (rs11362) em DEFB1 foram analisadas usando a reação em 

cadeia da polimerase em tempo real. O software Plink e Epi Info 3.5.2 foram utilizados 

na análise estatística. Foi aplicado o teste qui-quadrado para avaliar o equilíbrio de 

Hardy-Weinberg para cada polimorfismo incluído nesse estudo. Foram utilizados a 

razão de chance (odds ratio), o teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher para 

avaliar se o fenótipo estava associado com algum perfil alélico e/ou genotípico no 

modelo convencional, dominante ou recessivo. A análise de regressão logística no 

modelo co-dominante, usando o tempo de acompanhamento como variável, foi 

utilizada para avaliar a interação SNP-SNP. Todos os testes foram realizados com um 

alfa estabelecido de 0,05 (P = 0,05). Para o polimorfismo rs11362 nos modelos co-

dominante e recessivo, os pacientes que apresentavam 2 cópias do alelo T tiveram 

um risco significativamente menor de desenvolver PAC (P = 0,022; OR= 0.39; 95% Cl 

0.15 – 0.99). Para o polimorfismo rs1799946 em DEFB1 nos modelos co-dominante 

e recessivo, os pacientes que possuíam 1 cópia do alelo T aumentou 

significativamente o risco de desenvolver PAC (P=0.024; OR = 1.96; 95% Cl 0.26 – 

1.36). Na regressão logística, ambos os polimorfismos foram associados tanto ao PAC 



 

 

quanto à interação SNP-SNP (P <0,0001). Polimorfismos nos genes DEFB1 estão 

associados ao desenvolvimento de PAC pós-tratamento. 

 

Palavras-chave: Periodontite apical, DEFB1, imunidade inata, polimorfismo genético,  



 

 

ABSTRACT 

 
 
Carvalho L. Association between genetic polymorphisms in the promoter region of the 
Defensin Beta 1 gene and persistent apical periodontitis. [dissertation]. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020.  
 
 
 
The innate immune system and / or genetic background related to host defense can 

play an important role in the development, progression and repair of apical 

periodontitis. The objective of this study was to evaluate the association between the 

promoter region of Defensin Beta 1 (DEFB1) genetic polymorphisms and persistent 

apical periodontitis (PAP) in Brazilian patients. Seventy-three patients with post-

treatment PAP (PAP group) and 89 patients with root filled teeth with healed and 

healthy periradicular tissues (healed group) were included (all teeth had apical 

periodontitis lesions at the beginning of the treatment). Patients who had undergone 

at least 1 year of follow-up after root canal treatment were recalled and their genomic 

DNA was extracted from saliva. Two single nucleotide polymorphisms (SNPs) in 

DEFB1 at the g. -52G>A (rs1799946) and g. -20G>A (rs11362) positions were 

analyzed using real-time polymerase chain reaction. The chi-squared test was 

performed and the odds ratios were calculated using Epi Info 3.5.2. Logistic regression 

analysis in the co-dominant model, using the time of follow-up as a variable, was used 

to evaluate the SNP-SNP interaction. All tests were performed with an established 

alpha of 0.05 (P = 0.05). For the rs11362 polymorphism in the co-dominant and 

recessive models, patients who carried 2 copies of the T allele had a significantly lower 

risk of developing PAP (P = 0,022; OR= 0.39; 95% Cl 0.15 – 0.99). For the rs1799946 

polymorphism in DEFB1 in the co-dominant and recessive models, carrying 1 copy of 

the T allele significantly increased the risk of developing PAP (P=0.024; OR = 1.96; 

95% Cl 0.26 – 1.36). In the logistic regression, both polymorphisms were associated 

with PAP as well as the SNP-SNP interaction (P < 0.0001). Polymorphisms in DEFB1 

genes are associated with the development of post-treatment persistent apical 

periodontitis. 

 

Keywords: Apical periodontitis, DEFB1, Innate immunity, Genetic polymorphisms 

 
 



 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

          A periodontite apical (PA) é um distúrbio inflamatório dos tecidos 

perirradiculares. Mesmo quando protocolos técnicos rigorosos são seguidos, a PA 

ainda pode persistir. As causas da manutenção da PA crônica (PAC) podem incluir 

causas microbianas e a presença de flora microbiana resistente aos procedimentos 

do tratamento1,2. Os Enterococcus faecalis tem sido a espécie mais frequentemente 

identificada em canais de dentes obturados com PA3. E. faecalis possui vários fatores 

de virulência, como ácido lipoteicóico (LTA), peptidoglicano, citolisina e substâncias 

de agregação que induzem a inflamação periapical. A LTA contribui para as respostas 

inflamatórias induzidas por E. faecalis4. Embora a presença de microrganismos seja 

um fator determinante na patogênese da PA, a progressão da doença também é 

determinada por variações genéticas do paciente, o que pode explicar as diferentes 

respostas ao tratamento endodôntico em diferentes pacientes5,-15. 

          Os peptídeos antimicrobianos constituem uma importante classe de moléculas 

pertencentes ao sistema imunológico inato, participando de reações de defesa de 

primeira linha em muitos locais do corpo17,18. Entre os peptídeos antimicrobianos, os 

peptídeos catiônicos, especialmente alfa e beta-defensinas, são tipicamente 

atividades bactericidas e ⁄ ou bacteriostáticas contra patógenos orais19. 

           Em humanos, mais de 27 genes de β-defensinas foram identificados em cinco 

regiões diferentes, espalhadas por quatro cromossomos20. As b-defensinas humanas 

1 e 2 são expressas nas principais glândulas salivares, língua, gengiva e mucosa 

bucal e peptídeos de b-defensina detectados nas secreções salivares21. Na cavidade 

oral, a atividade biológica das defensinas é direcionada à proteção contra doenças 

infecciosas, incluindo de cárie22, periodontite23 e PA24.     

            Polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) envolvem a substituição ou 

deleção de uma única base com uma frequência de alelo menor de> 1%. SNPs em 

genes que codificam proteínas podem influenciar um fenótipo, alterando a estrutura 

e função da proteína ou o nível da proteína codificada25. SNPs individuais em 

posições promotoras do gene Beta Defensina 1 (DEFB1) estão efetivamente 

envolvidos na regulação da produção de hBD-1 e influenciam a suscetibilidade à 

doença ou a resposta do sistema imunológico durante a infecção. SNPs podem atuar 

sinergicamente para modular os níveis de mRNA DEFB126 e os níveis de proteína 



 

 

hBD-127, incluindo os SNPs, 52G> A (rs1799946) e g. -20G> A (rs11362), localizado 

na região 5 'não traduzida do gene DEFB126,27.  

         A imunidade inata modula sua funcionalidade antimicrobiana com atividade 

contra bactérias Gram-positivas e negativas17. Os peptídeos catiônicos podem 

prevenir a inflamação induzida pelo ácido lipoteicóico de bactérias gram-positivas e 

lipopolissacarídeo de bactérias Gram-negativas e ter um efeito neutralizante na 

atividade de ambas28. É capaz de inibir especificamente a ligação do ácido 

lipoteicóico de E. faecalis ou Enterococcus faecalis às células hospedeiras29. Em um 

estudo realizado com amostras humanas, a expressão de b-defensinas 1 humanas 

(hBD-1) aumentou significativamente nas polpas inflamadas, em comparação com as 

polpas saudáveis; o estudo avaliou a expressão gênica e sugeriu o papel da hDB-1 

na defesa do hospedeiro pulpar24. Até onde sabe-se, não há estudos avaliando 

polimorfismos no gene DEFB1 que codifica peptídeo hDB-1 e PAC. 

 

  



 

 

2. PROPOSIÇÃO  

 

             O objetivo deste estudo foi de avaliar a associação entre polimorfismos 

genéticos na região promotora da Beta Defensina 1 na posição g. -52G>A 

(rs1799946), e g. -20G>A (rs11362) com periodontite apical crônica.  



 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Amostra 

         Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética Humano local da Universidade 

Federal Fluminense, (1.029.674) e da Universidade de São Paulo, (2.323.266). Todos 

os pacientes foram informados sobre a pesquisa e um termo de consentimento 

informado foi assinado por cada um. 

          Este estudo transversal seguiu a lista de verificação do STREGA30. 

          A amostra foi composta por 162 (117 mulheres e 45 homens) pacientes 

recrutados em clínicas públicas de odontologia da Universidade Federal Fluminense 

e Universidade de São Paulo, na região sudeste do Brasil, durante 18 meses. Foram 

selecionados apenas pacientes com necrose pulpar associada à PA no início da 

terapia endodôntica e aqueles que compareceram regularmente à consulta de 

acompanhamento. O exame radiológico de todos os pacientes revelou radioluscência 

periapical compatível com periodontite apical de origem pulpar no início do tratamento 

do canal radicular. Apenas um dente foi incluído por paciente. Caso o paciente 

apresentasse mais de um dente atendendo aos critérios de inclusão, era escolhido o 

dente com pior fenótipo. Foram incluídos pacientes com pelo menos um tratamento 

endodôntico realizado e nenhuma razão óbvia para o insucesso do tratamento. Foram 

excluídos casos de fratura vertical da raiz, obturação com mais de 2 mm do ápice 

radiográfico ou com sobre-obturação, densidade inadequada, canais não preenchidos 

ou baixa condensação. Além disso, a presença de uma microinfiltração com 

restauração defeituosa, também foram excluídos. Esses critérios foram baseados em 

estudos prévios7,8,16,31,32,. 

 

Coletas de dados 

Dados não clínicos e clínicos 

 Informações clínicas sobre a saúde e hábitos gerais de todos os 

pacientes foram coletados através de uma anamnese. Além disso, apenas indivíduos 

classificados como status 1 e 2 da American Society of Anesthesiologists33 foram 

incluídos Indivíduos com condições médicas que requeressem o uso de terapia 

medicamentosa assistida (isto é, antibióticos sistêmicos, antiinflamatórios ou terapia 

hormonal) durante os 6 meses anteriores ao tratamento foram excluídos. Um índice 



 

 

de massa corporal autorrelatado também foi coletado dos pacientes, e nenhum dos 

indivíduos foi classificado como obeso.  

          O resultado do tratamento foi categorizado em grupo caso e grupo controle, no 

qual o grupo caso foi definido da seguinte forma: persistência da PA embora os 

sistemas de canais radiculares estivessem aparentemente bem obturados, conforme 

determinado por exame radiográfico; tratamento endodôntico concluído pelo menos 

um ano antes, mas com sinais e sintomas da doença; a lesão radiográfica 

preexistente persiste; e a presença de sinais ou sintomas clínicos de condições 

periapicais, como trato sinusal, dor e inchaço. Grupo controle foi considerado como: 

ausência de dor e inchaço; desaparecimento do trato sinusal; sem perda de função e 

sem evidência de destruição do tecido ósseo (reparo apical).  

         Durante as consultas regulares de acompanhamento, a lesão foi determinada 

com base nas radiografias periapicais e nos aspectos clínicos. As radiografias pós-

operatórias imediatas foram comparadas com as radiografias anteriores. Todas as 

radiografias periapicais foram realizadas usando um ângulo de bissetriz sem desvio 

mesial / distal para evitar distorções. Nos pacientes que receberam tratamento 

endodôntico em dentes com múltiplos canais, a lesão foi determinada a partir do pior 

resultado encontrado nas raízes. Um endodontista experiente, previamente treinado, 

realizou as interpretações radiográficas. No caso do examinador não tenha sido 

capaz de determinar claramente a lesão, um segundo observador foi consultado até 

que um acordo fosse alcançado entre os examinadores. 

         

Extração de DNA e análise de genotipagem 

            Foi coletada de cada indivíduo amostra de saliva que serviu como fonte de 

DNA genômico. Para isso, os indivíduos realizaram um bochecho com 5mL de 

solução salina durante 1 minuto. Todo o volume do bochecho foi acondicionado em 

tubos Falcon de 15 mL e encaminhado para centrífuga (Corning Inc., Corning, NY, 

EUA). Então, cada tubo contendo a coleta de células foi centrifugado a 550 g durante 

10 minutos para sedimentação do pellet de células. O sobrenadante foi descartado 

em hipoclorito de sódio a 2,5% e o pellet de células foi ressuspendido em 1mL de 

tampão de extração (Tris-HCl 10mM, pH 7.8; EDTA 5mM; SDS 0.5%). 

Posteriormente, o material biológico foi transferido para um tubo eppendorf de 1,5mL 

e então congelado a -20º C até o momento da extração do DNA. 



 

 

          Todo o material coletado foi processado, armazenado e analisado na Unidade 

de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

          Inicialmente, as amostras foram descongeladas e incubadas com 100ng/mL de 

Proteinase K [4µL à 25mg/mL (Fungal, Invitrogen Laboratories, Cat nº25530-015)] em 

banho-maria a 56ºC overnight e submetidas a processos de precipitação utilizando-

se 400µL de solução de acetato de amônio a 10M. 

           A seguir, todos os tubos foram agitados manualmente por 5 minutos; 

centrifugados por 15 minutos (12000 rpm) e o sobrenadante dividido em dois tubos 

eppendorf de 700µL cada. Então o mesmo volume de álcool isopropílico gelado 

(700µL) foi adicionado em cada espécime e agitado manualmente de maneira 

vigorosa. A formação de "nuvem de DNA” foi observada em cada alíquota, sendo 

então centrifugadas por 20 minutos a 12000rpm à 40°C (eppendorf 5403). Então o 

sobrenadante foi descartado com cuidado para não deslocar o pellet de DNA e 1mL 

de etanol 70% gelado foi adicionado e centrifugado novamente por 15 minutos a 

12000rpm à 40°C. Posteriormente, o sobrenadante foi descartado e o tubo foi aberto 

e emborcado em papel para secar por pelo menos 30 minutos e evaporar o excesso 

de etanol 70%. Por fim, o pellet de DNA foi ressuspendido em 50 µL de TE e 

congelado a -20ºC até o momento da quantificação do DNA e da genotipagem. 

             Através da densidade óptica em espectrofotômetro (NanoDrop®2000c) 

determinou-se a concentração e a pureza do DNA utilizando-se 2µL do material 

extraído. A concentração de DNA foi avaliada em um comprimento de onda de 

260nm. A razão entre os valores obtidos nos comprimentos de onda 260nm e 280nm 

foi utilizada para estimar a pureza do DNA genômico. Somente as amostras de DNA 

com razão 260/280 acima de 1,8 foram incluídas neste estudo. 

           O gene DEFB1 está localizado em 8p23.1. Foram genotipados por reações em 

cadeia da polimerase em tempo real, utilizando o método TaqMann no sistema de 

PCR em tempo real ABI PRISM® 7500HT (Foster City, CA, EUA) a 5 'região não 

traduzida na posição g. -52G> A (rs1799946) e g. -20G> A (rs11362)34. Todas as 

análises foram realizadas na Unidade de Pesquisa Clínica da Universidade Federal 

Fluminense. As sondas e o master mix são da Applied Biosystems (Foster City, CA, 

EUA). Todos os examinadores do laboratório estavam cegos para o trabalho de grupo 

das amostras. 



 

 

Tabela 1. Caracteristicas dos SNPs estudados no gene DEFB1 (rs11362 and rs1799946). 

rs# Localização Sequência Função Heterozigozidade 
média   

rs11362      g. -20G>A TGACCGTCCGTTGTG[G/A]GTCCTAAAGTCCTT UTR 0.494 +/- 0.053 

rs1799946 g. -52G>A CCCCTCTGCGACCGA[G/A]GAAACCTCCGACT
C 

UTR 0.494 +/- 0.053 

Nota: Dados obtidos através das bases de dados: http://www.thermofisher.com, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov and http://genome.ucsc.edu 

 
 

Análise estatística 

           Os dados foram analisados usando o Epi Info 3.5.2. As diferenças de idade 

entre os grupos foram calculadas pelo teste t. Os testes exatos de Fisher e qui-

quadrado de Pearson foram usados para comparar a diferença demográfica entre os 

grupos. 

       O teste do qui-quadrado e o odds ratio foram usados para comparar as 

distribuições de genótipo entre os grupos caso e controle em modelos recessivos, 

dominantes e co-dominantes. Uma análise de regressão logística no modelo co-

dominante, utilizando o tempo de acompanhamento como variável, foi realizada e 

também foi utilizada para avaliar a interação SNP-SNP. 

          Todos os testes foram realizados com um alfa estabelecido de 0,05. O equilíbrio 

de Hardy-Weinberg foi avaliado usando o teste do qui-quadrado dentro de cada SNP 

em cada conjunto populacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. RESULTADOS 

          Foram alocados 73 pacientes para o grupo caso e 89 pacientes para o grupo 

controle. A idade dos pacientes variou de 16 a 83 anos. Idade, sexo, raça, hábitos e 

condições médicas foram avaliados e não foram associados à PAC (p> 0,05). 

          A Tabela 2 demonstra as frequências dos genótipos e a análise separada para 

cada SNP (rs11362 e rs1799946) em três modelos diferentes (co-dominante, 

recessivo e dominante). A análise do polimorfismo rs11362 em DEFB1 no modelo 

recessivo revelou que os pacientes que carregavam 2 cópias do alelo A (GG + GA 

vs. AA) tinham um risco significativamente menor de desenvolver PAC (P = 0,022; 

OR = 0,39; 95% CI, 0,15-0,99); para o polimorfismo rs1799946 em DEFB1 no modelo 

co-dominante (GG vs. GA), isso aumentou significativamente o risco de desenvolver 

PAC (P = 0,010; OR = 2,54; IC de 95%, 1,24-5,15). No modelo dominante, possuir 

pelo menos 1 cópia do alelo A (GG vs. GA + AA) aumentou significativamente o risco 

de desenvolver PAC (P = 0,024; OR = 1,96; IC de 95%, 0,26-1,36). 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2. Distribuição dos genótipos para cada SNP do gene DEFB1 nos grupos caso e controle. 

SNP Modelo 
Frequencia genótipo- n (%) 

p-valor OR (CI 95%) 
Genotype controle caso 

rs11362 

Co-dominante 

GG 33 (37.5) 29 (40.3) Referência - 

GA 36 (40.9) 36 (50.0) 0.709 1.13 (0.58-2.22) 

AA 19 (21.6) 7 (9.7) 0.080 0.41 (0.16-1.08) 

Recessivo 

GG+GA 69 (78.4) 65 (90.3) Referência - 

AA 19 (21.6) 7 (9.7) 0.022 0.39 (0.15-0.99) 

Dominante 

GG 33 (37.5) 29 (40.3) Referência - 

GA+AA 55 (62.5) 43 (59.7) 0.361 0.88 (0.47-1.68) 

rs1799946 

Co-dominante 

GG 36 (40.9) 19 (26.0) Referência - 

GA 32 (36.4) 43 (58.9) 0.010 2.54 (1.24-5.15) 

AA 20 (22.7) 11 (15.0) 0.930 1.04 (0.40-2.47) 

Recessivo 

GG+GA 68 (77.3) 62 (85.0) Referência - 

AA 20 (22.7) 11 (15.0) 0.112 0.60 (0.26-3.85) 

Dominante 

GG 36 (40.9) 19 (26.0) Referência - 

GA+AA 52 (59.1) 54 (74.0) 0.024 1.96 (0.26-1.36) 

Nota: Teste Qui quadrado foi aplicado. Números em negrito indicam diferença significativa.  

 
 

 



 

 

        Através de análise de regressão logística, considerando o tempo de 

acompanhamento, observou-se diferença significativa para cada um dos SNPs 

(rs11362 e rs1799946) e a interação SNP-SNP (P <0,0001). Para o SNP rs11362 

ajustado para o tempo de acompanhamento, o coeficiente do modelo de regressão 

demonstrou um valor de 1,060, no qual possuir o genótipo AA aumentou a chance de 

ter PAC em quase três vezes (P <0,0001; OR = 2,88; IC de 95%, 2,33-3,57). Para o 

SNP rs1799946 ajustado para o tempo de acompanhamento, o coeficiente no modelo 

de regressão demonstrou um valor de -0,897, em que possuir o genótipo GA diminuiu 

significativamente a chance de ter PAC (P <0,0001; OR = 0,40; 95% CI, 0,35-0,47). 

Na interação SNP-SNP ajustada pelo tempo de acompanhamento, os genótipos GA 

e AA no rs11362 e genótipo AA no rs1799946 aumentaram a chance de ter PAC (OR 

= 1,65; OR = 3,51 e OR = 2,11 respectivamente), enquanto o genótipo GA no 

rs1799946 diminui a chance de ter PAC (OR = 0,66) (P <0,0001) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Análise multivariada dos SNPs estudados ajustados pelo tempo de 
acompanhamento.  

SNP 
Genótipo 
referência 

Genótipo Coeficiente OR (CI 95%) p-valor 

SNP ajustado pelo tempo de acompanhamento 

rs11362       GG 
GA 0.043 1.04 (0.91-1.93) 0.522 

AA 1.060 2.88 (2.33-3.57) <0.0001 

rs1799946       GG 
GA -0.897 0.40 (0.35-0.47) <0.0001 

AA 0.005 1.00 (0.83-1.20) 0.954 

Interação SNP-SNP (rs11362- rs1799946) ajustado pelo tempo de acompanhamento 

rs11362 GG 
GA 0.503 1.65 (1.39-1.95) <0.0001 

AA 1.257 3.51 (2.67-4.61) <0.0001 

rs1799946 GG 
GA -0.413 0.66 (0.55-0.78) <0.0001 

AA 0.750 2.11 (1.66-2.70) <0.0001 

Nota: Regressão logistica ajustada pelo tempo de acompanhamento. Números em negrito 
indicam diferença significativa.  
 
 



 

 

5. DISCUSSÃO 

          A inflamação é um mecanismo do sistema imunológico inato que fornece a 

primeira linha de defesa do hospedeiro contra infecções de uma maneira não 

específica. Embora os microrganismos desempenhem um papel fundamental na 

etiologia da PAC, a presença de moléculas imunes, possivelmente envolvidas na 

periodontite apical, contribui significativamente para a modulação da susceptibilidade 

às doenças inflamatórias e na resposta ao tratamento, como na periodontite apical. 

Sistemas imunológicos comprometidos e / ou alterações genéticas da resposta do 

hospedeiro participam do desenvolvimento, progressão e cura da periodontite 

apical35. 

           Estudos prévios já demonstraram que SNPs em FcRIIA, IL6 FcRIIIB, 

HSPA1L, HSPA6, MMP1, MMP3, MMP8, TLR4, RANK, e RANKL, genes 

relacionados à inflamação, reconhecimento de patógenos e cura podem influenciar o 

desenvolvimento, progressão, gravidade e cura da periodontite apical 6-16 no entanto, 

apenas alguns estudos avaliaram moléculas do sistema imunológico inato. 

          Levando em consideração as moléculas do sistema imune inato, este estudo 

focou em SNPs na DEFB1 devido à sua associação prévia com condições clínicas 

como cárie dentária36,37, doença periodontal38, patologia pulpar e periapical24,29 e o 

impacto potencial no nível de proteína26,27. Alguns estudos sugeriram que SNPs 

reguladores de genes em DEFB1 influenciam a expressão de genes e a produção de 

proteínas26,27. Ambos os SNPs, -52G> A (rs1799946) e g. -20G> A (rs11362), foram 

associados aos níveis de mRNA em amostras de pele26,27,também observaram que 

os SNPs em DEFB1 estão envolvidos na expressão da proteína hBD-1 salivar. Até 

onde sabe-se, este é o primeiro estudo que avaliou a associação de DEFB1 e PAC, 

adicionando mais informações sobre o papel das variantes genéticas de DEFB1 na 

suscetibilidade a PAC, bem como a resposta ao seu tratamento. A novidade dos 

dados representa um dos pontos fortes do presente estudo. No presente estudo, os 

SNPs em DEFB1 foram fortemente associados com PAC. Foram observados dois 

cenários de associações com periodontite apical pós-tratamento. Em rs11362, os 

pacientes que carregavam duas cópias do alelo polimórfico tinham um risco menor 

de desenvolver PAC, sugerindo que esse alelo é um fator protetor para PAC. Em 

rs1799946, os pacientes que carregavam uma cópia do alelo polimórfico tinham um 

risco maior de desenvolver PAC, sugerindo que esse alelo é um fator de risco para 



 

 

PAC. Esses achados corroboram com outros encontrados na literatura periodontal. 

(Zupin et al. 2017) observaram o envolvimento de SNPs em DEFB1 na suscetibilidade 

ao desenvolvimento de periodontite. Os autores descobriram que DEFB1 g. -20G> A 

(rs11362) e g. -44 C> G (rs1800972) SNPs funcionais foram significativamente 

associados com susceptibilidade grave à periodontite; O genótipo g. -20 G / G foi mais 

prevalente em pacientes com a doença do que em controles saudáveis, e o genótipo 

g. -44 C / C foi mais prevalente em indivíduos saudáveis do que em pacientes com a 

doença39. 

          O mecanismo de ação exato da hBD-1 no desenvolvimento, progressão, 

gravidade e cura da periodontite apical ainda não está completamente elucidado. 

Esses dois SNPs na regiões não traduzidas (RTN), na fita 5´ do gene DEFB1, nas 

posições g. -52G>A (rs1799946) e g. -20G>A (rs11362) influenciam os níveis de hBD-

1. É única em sua expressão constitutiva, mas ainda é capaz de sobre regular em um 

encontro com estímulos inflamatórios ou microbianos40. O HBD-1 pode desempenhar 

um papel importante na defesa do hospedeiro para infecção endodôntica, visto maior 

aumentou em polpas inflamadas do que em polpas saudáveis24. Além disso, o hBD-

1 exibe efeitos antibacterianos contra E. faecalis; inibe a expressão de E. faecalis 

LTA, citocina induzida por E. faecalis e molécula de adesão intercelular 1, bloqueando 

sua ligação às células hospedeiras29. 

          Limitações metodológicas devem ser consideradas na interpretação dos 

resultados. Primeiro, o número de SNPs cobrindo o gene selecionado foi limitado. Em 

segundo lugar, o PAC foi avaliado por meio de um exame radiográfico 2D limitando a 

possibilidade de presença de lesões ocultas. Terceiro, o fenótipo foi avaliado 

retrospectivamente e os pacientes foram convidados para um acompanhamento. As 

inclusões populacionais podem ter sido tendenciosas; os pacientes com PAC podem 

ter sido super representados porque eram mais propensos a comparecer às consultas 

de acompanhamento do que os pacientes curados com diagnóstico em consultas 

anteriores. 

         O estudo de SNPs, que influenciam a predisposição a PAC e / ou influenciam a 

gravidade da doença e a resposta ao tratamento, é incipiente em pesquisa 

endodôntica. Estudos recentes destacaram que fatores genéticos podem contribuir 

para a variação interindividual na patogênese da PA e na gravidade da resposta do 

hospedeiro (fenótipo); no entanto, a causa da PAC pós-tratamento não pode ser 

atribuída apenas à falha imunológica. A PAC é multifatorial e complexa, e os 



 

 

microrganismos que residem no sistema de canais radiculares causam 

principalmente a necrose pulpar e subsequente PA. 

          Pesquisas futuras em diferentes populações são necessárias para confirmar ou 

refutar os presentes achados, uma vez que a reprodutibilidade é considerada uma 

parte fundamental da pesquisa epidemiológica genética. PAC é um processo 

complexo que envolve vários genes e diferentes vias moleculares de interação nas 

defesas do hospedeiro contra a infecção. Assim, a identificação de marcadores 

genéticos que influenciam os resultados do tratamento é importante e necessária. 

         Em resumo, os resultados demonstraram que o gene DEFB1 na posição g. -

20G> A (rs11362) e g. -52G> A (rs1799946) contribui para o desenvolvimento de PAC 

e podem ser marcadores para o desenvolvimento, progressão e cura de PA em seres 

humanos. 

 

 

 

  



 

 

6. CONCLUSÕES 

 

Polimorfismos genéticos na região promotora da Beta Defensina 1 na posição 

g. -52G>A (rs1799946), e g. -20G>A (rs11362) estão associados com periodontite 

apical crônica. 
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ANEXO 2: Folha de aprovação do projeto do comitê de ética em pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense.  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO 3: Folha de aprovação do projeto do comitê de ética em pesquisa da 

Faculdade dec Odontologia de Ribeirão Preto (CEP FORP/USP), da Universidade de 

São Paulo. 

 

 

 



 

 

 

 


