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RESUMO 

 

A dieta materna exerce influência direta no desenvolvimento embrionário do feto. 

Particularmente, o consumo exacerbado de ácidos graxos saturados é prejudicial, pois 

contribui para o aumento das taxas séricas de colesterol.  Da mesma forma, os ácidos 

graxos trans têm a capacidade de inibir a ação de enzimas dessaturantes Δ5- e Δ6-

dessaturases, responsáveis pela biossíntese dos ácidos graxos essenciais, comprometendo 

o desenvolvimento do feto, além de elevar o nível de LDL e reduzir o HDL. Por outro 

lado, há relatos controversos acerca de ácidos graxos poli-insaturados (omega 3 e 6), 

oscilando em questões como início da administração e variações de apresentação dos 

mesmos. O objetivo do presente estudo foi analisar as possíveis alterações causadas 

perante a ingestão materna de diferentes tipos de ácidos graxos, durante a gestação, no 

estado pró-inflamatório na odontogênese dos fetos. Para isso, foram coletadas 24 maxilas 

(n=6 por grupo) de ratos da linhagem Wistar no 20º dia de vida intrauterina. As mães 

foram separadas no primeiro dia de gestação em 4 grupos de acordo com a dieta, 

conforme descrito a seguir: Grupo controle (C) – dieta com óleo de soja como fonte de 

gordura, grupo (S) – dieta com banha de porco rica em ácidos graxos saturados, grupo 

(T) – dieta com gordura vegetal rica em ácidos graxos trans e grupo (PUFA) – dieta com 

óleo de peixe, rica em ácidos graxos poli-instaturados (ômega 3). Na análise 

microscópica, os resultados demonstraram ausência de alterações no desenvolvimento 

tecidual dos dentes entre os grupos com diferentes dietas normolipídicas (T, S e PUFA) 

quando comparado ao grupo C e a análise imuno-histoquímica para a expressão de 

STAT3, P-STAT3, SOCS3 e IL-6 não apresentou diferença estatística (p>0,05) 

comparado ao grupo controle. Contudo, houve alterações (p<0,05) entre o grupo T e o 

grupo PUFA na expressão de JAK2. Sendo assim, a qualidade da dieta materna durante 

a gestação na dieta materna continua sendo um tema a ser explorado no desenvolvimento 

embrionário, apesar de não causar alterações morfológicas ao germe dentário de ratos. 

Palavras-chave: odontogênese, ácidos-graxos, dieta, ratos 

  

  



ABSTRACT 

 

Maternal diet exerts a direct influence on the embryonic development of the fetus. 

Particularly, the exacerbated consumption of saturated fatty acids is harmful, as it 

contributes to the increase in serum cholesterol levels. Likewise, trans fatty acids have 

the ability to inhibit the action of desaturating enzymes Δ5- and Δ6-desaturases, 

responsible for the biosynthesis of essential fatty acids, compromising fetal development, 

in addition to raising LDL levels and reducing HDLs. On the other hand, there are 

controversial reports about polyunsaturated fatty acids (omega 3 and 6), oscillating on 

issues such as the beginning of administration and variations in their presentation. The 

objective of the present study was to analyze the possible alterations caused by the 

maternal ingestion of different types of fatty acids, during pregnancy, in the pro-

inflammatory state in the odontogenesis of fetuses. For this, 24 jaws (n=6 per group) of 

Wistar rats were collected on the 20th day of intrauterine life. Mothers were separated on 

the first day of pregnancy into 4 groups according to diet, as described below: Control 

group (C) – diet with soy oil as a source of fat, group (S) – diet with rich lard in saturated 

fatty acids, group (T) – diet with vegetable fat rich in trans fatty acids and group (PUFA) 

– diet with fish oil, rich in polyunsaturated fatty acids (omega 3). In the microscopic 

analysis, the results showed no alterations in the tissue development of the teeth between 

the groups with different normolipidic diets (T, S and PUFA) when compared to the C 

group and the immunohistochemical analysis for the expression of STAT3, P-STAT3, 

SOCS3 and IL-6 showed no statistical difference (p>0.05) compared to the control group. 

However, there were changes (p<0.05) between the T group and the PUFA group in the 

expression of JAK2. Thus, the quality of the maternal diet during pregnancy in the 

maternal diet remains a topic to be explored in embryonic development, despite not 

causing morphological changes to the rat tooth germ. 

Key-words: odontogenesis, fatty acids, diet, rats 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Gerais 

 Uma alimentação saudável durante a gravidez é muito importante para garantir o 

aporte de energia, vitaminas e minerais que são necessários ao desenvolvimento do feto, 

principalmente no primeiro trimestre, em que dar-se-á a organogênese. 

 Em particular, há uma grande necessidade nutricional de ácido fólico e vitamina 

B, pois essas previnem malformações, tais como defeitos do fechamento do tubo neural 

(DFTN), ou cardíacos congênitos (Valentin et al. 2018, Zhang et al. 2021). A vitamina 

B12 pode ser obtida através de suplementação manipulada ou naturalmente encontrada 

em produtos alimentícios de origem animal, incluindo carnes, aves, peixes (mariscos), 

ovos, leite e outros produtos lácteos (Obeid et al., 2019), ao passo que o ácido fólico pode 

ser encontrado em alimentos como aspargo, beterraba, morangos e espinafre.  

 A gordura saturada ingerida em excesso pela mulher gestante está associada a alto 

risco de desregulação metabólica para a prole, desencadeada, em parte, por níveis 

constantemente elevados de TNF-α. Por outro lado, o consumo da gordura poli insaturada 

(ômega 3) pode levar à/aos efeitos positivos, como beneficiar o padrão da resposta 

inflamatória, minimizando risco de obesidade, resistência à insulina e doenças 

cardiovasculares, sendo também essenciais ao desenvolvimento infantil (Saraswathi et 

al., 2007; Innis, 2005; Suganami et al., 2007). 

As principais intervenções em saúde bucal das últimas décadas foram a 

fluoretação de água de abastecimento público e o atendimento odontológico pelo SUS, 

que deram extremo suporte ao grupo materno-infantil (Antunes e Narvai, 2010). 

A verba disponível para a saúde bucal é direcionada em sua maioria para custear 

materiais de consumo. Em 2003, foi lançado o projeto Brasil sorridente pelo Ministério 



2 
 

da Saúde, com o intuito de focar em ações preventivas e abranger o atendimento da 

população (Ministério da saúde, 2004). 

Desde 2003, o governo brasileiro procura empreender efetivamente políticas 

públicas voltadas para o incremento da atenção primária nas UBS, visando reduzir gastos 

futuros e promover tratamentos de caráter preventivo para, assim, evitar que se 

desenvolvam situações clínicas que requeiram tratamentos de maior complexidade 

(Czeresnia, 2003). 

Algumas malformações dentárias relativamente comuns ainda não têm etiologia 

definida, apesar de algumas suspeitas. A odontodisplasia regional apresenta um esmalte 

fino e macio, com superfície irregular, sendo comum a aparição de cáries e abscessos 

gengivais (Ceballos et al., 2015). O seu tratamento pode se tornar oneroso, pois, por 

muitas vezes, necessita de tratamento endodôntico ou reabilitação protética (Lima et al., 

2012). A cúspide em garra causa problemas de oclusão para o paciente e pela sua 

apresentação favorece acumulo de alimentos, que causam lesão de cárie (Coclete et al., 

2015). Outra malformação é o esmalte ectópico, em que vemos comumente o acúmulo de 

placa causando danos periodontais (Tabari et al., 2011). O tratamento deste último é 

geralmente cirúrgico para reposição gengival e restauração do tecido afetado (Silva et al., 

2013). 

Até o presente, não existem estudos acerca dos efeitos da ingestão materna de 

diferentes tipos de ácidos graxos durante a gestação, no que tange ao estado inflamatório 

dos fetos. Tudo leva a crer que os diferentes tipos de ácidos graxos ingeridos durante a 

gestação alteram o estado pró-inflamatório dos fetos e, portanto, impactam direta ou 

indiretamente a formação dos tecidos orais, incluindo os dentes. 
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1.2 Nutrição materna 

 

A dieta alimentar materna durante a gestação afeta diretamente o desenvolvimento 

fetal e neonatal até a idade adulta. É possível que essa dieta gere modificações 

epigenéticas podendo afetar o funcionamento de diversos órgãos. Essas alterações 

causam propensão do indivíduo a desenvolver problemas metabólicos, tais como 

obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. (Morley e Dwyer, 2001). 

A programação fetal é um termo que se refere a condições adversas do ambiente 

materno intrauterino (ex: nutrição materna), que levam a perturbações no padrão do 

desenvolvimento fetal, que podem causar mudanças permanentes estruturais, metabólicas 

ou fisiológicas nos descendentes. Tais alterações podem favorecer o desenvolvimento de 

doenças durante a vida adulta, sendo um grande fator já estabelecido consiste na nutrição 

materna (Monteiro et al., 2015 e Kabaran e Besler 2015). 

Particularmente, a ingestão materna de ácidos graxos saturados (AGS) e ácidos 

graxos trans (AGT) durante a gestação promove graves consequências ao 

desenvolvimento do feto que prejudicam a homeostase dos lipídeos e carboidratos e 

aumentam a resposta inflamatória (Innis, 2005). Em contrapartida, se houver o consumo 

de ácidos graxos poli-insaturados (PUFA) N-3, esses podem beneficiar o padrão da 

resposta inflamatória, minimizando risco de obesidade, resistência à insulina e doenças 

cardiovasculares (DCV) (Saraswathi et al., 2007; Innis, 2005). Os ácidos graxos poli-

insaturados de cadeia longa (LC-PUFA) têm sido destacados na literatura como 

imprescindíveis no desenvolvimento fetal bem como no bom funcionamento celular de 

diferentes sistemas dos descendentes (Innis, 2005).  

Independentemente do tipo de dieta que fora ofertada durante a gestação, o 

metabolismo lipídico materno passa por severas adaptações a fim de garantir o 
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requerimento de AG dos descendentes. Para o adequado crescimento fetal, é essencial 

considerar os depósitos de triacilglicerol (TAG) do tecido adiposo e a composição na 

dieta materna durante a gestação, pois esses interferem diretamente nos AG que serão 

transferidos ao feto pela placenta (Lauritzen e Carlson SE, 2011). Nesse sentido, estudos 

demonstraram que as concentrações de fosfolipídios do plasma materno oriundos de 

vários AG foram similarmente encontrados no plasma dos descendentes, logo após o 

nascimento (Elias e Innis, 2001). O estudo recente de Smid et al. (2018) mostrou que a 

dieta com suplementação de ômega 3 levou a uma menor chance de parto prematuro em 

mulheres magras, mas desencadeou efeito paradoxal em mulheres com sobrepeso ou 

mesmo obesas. 

A dieta hiperlipídica baseada em AGS também age no desenvolvimento fetal 

cerebral, levando a alterações importantes na vida adulta, tais como distúrbios do 

neurodesenvolvimento (NDDs) por meio de mudanças neurológicas estruturais 

(Fernandes et al. 2021). Um estudo com ratas grávidas, mostrou que a substituição da 

dieta hiperlipídica por uma dieta mais equilibrada no início da gestação reduz o risco da 

prole de desenvolver esteatose ou doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), 

reforçando que a dieta hiperlipídica durante a gravidez induz efeitos nocivos aos fetos 

(Zhou et al. 2019). Recentemente, Wattar et al. (2019) propôs que a dieta mediterrânea, 

composta por alta ingestão de nozes, azeite de oliva, frutas, vegetais, grãos não-refinados 

e legumes, associada à média ingestão de peixes, aves e laticínios e baixo consumo de 

carne vermelha e alimentos processados, reduz as complicações de parto e contribuem 

para a saúde do bebê. Em suma, tal protocolo dietético mostrou-se eficaz perante a 

redução do peso e quadro de diabetes gestacional. Dada a essencialidade e a participação 

dos diferentes tipos de AG na saúde do recém-nascido, abaixo serão abordados os AG 
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envolvidos no presente projeto com foco nos efeitos desencadeados pelo consumo 

materno de cada um deles na saúde do feto. 

1.3 Odontogênese 

 

O desenvolvimento dentário, chamado de odontogênese, é o processo fisiológico 

de desenvolvimento dos dentes. Ela ocorre ainda na vida intrauterina, em torno da sexta 

semana a partir de uma elevada diferenciação celular na cavidade oral. Para fins didáticos, 

subdivide-se a formação dentária em ordem cronológica: lâmina dentária, botão, capuz, 

campânula, coroa e rizinogênese [Figura 1]. Todo esse processo se inicia com a indução 

das células ectomesenquimais (Ferreira et al., 2021).  

Na interação do epitélio oral primitivo com o ectomesenquima, é formada a banda 

epitelial primária, a qual se divide em duas porções paralelas. A porção interna é 

denominada de lâmina dentária. Nesse período, há o crescimento de células epiteliais 

dessa lâmina formando estruturas arredondadas que recebem o nome de broto ou botão, 

iniciando o processo da odontogênese propriamente dito. Em seguida, o botão dentário 

evolui para a fase chamada de capuz, quando se forma o órgão do esmalte. Nessa 

estrutura, pode-se observar o epitélio externo, epitélio interno, papila dentária e folículo 

dentário, que futuramente diferenciar-se-ão em regiões do periodonto (Katchburian & 

Arana, 2004). 

 

Figura 1. Esquema representativo da formação dentária. Segue em ordem cronológica da 

esquerda para a direita: lâmina dentária, botão, capuz, campânula (precoce), campânula (tardio), 

dente (completamente formado). Fonte: Oshima e Tsuji, 2015. 
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Na sequência, tem-se a fase de sino ou campânula, caracterizada pelo elevado nível 

de diferenciação celular. Nessa fase, ocorre o rompimento da ligação do germe com a 

lâmina dentária. O epitélio interno se diferencia em pré-ameloblastos, que após iniciar o 

depósito da primeira camada de esmalte são denominados de ameloblastos. Antes que 

estejam completamente diferenciados, os ameloblastos interagem com as células 

ectomesenquimais adjacentes e tomam a forma da junção amelodentinária e, por 

conseguinte, da coroa dentária. Ainda nesse contexto, é formada uma quarta camada de 

células, localizada entre o epitélio interno e o retículo estrelado, chamada de extrato 

intermediário e na junção dos epitélios interno e externo, denominado de alça cervical. O 

formato do futuro dente é determinado pela membrana basal (que separa as células pré-

ameloblásticas das células da papila dentária), determinando o padrão oclusal ou incisivo 

(Katchburian & Arana, 2004). 

O germe dentário segue o desenvolvimento para a fase de coroa, haja visto não 

existe mais o mesmo epitélio interno, pois este se diferenciou completamente em 

ameloblastos. As células da papila dentária do tecido conjuntivo diferenciam-se em 

odontoblastos por indução causada pela diferenciação dos pré-ameloblastos; essas células 

secretam a primeira camada de matriz de dentina, com concomitante deposição da matriz 

orgânica do esmalte. Em sua última fase (denominada fase de raiz, rizogênese) a alça 

cervical, do germe dentário, diferencia-se em duas estruturas para formar as raízes: 

diafragma epitelial e a bainha epitelial de Hertwig. A bainha epitelial de Hertwig secreta 

matriz que estimula os odontoblastos a produzir dentina e, conforme aumenta o seu 

deposito, ocorre o rompimento dessa, formando os restos epiteliais de Malassez. Quando 

a bainha é rompida a dentina entra em contato com as células do folículo dentário, 

ocorrendo a formação das estruturas do periodonto, tais como osso alveolar, cemento e 

ligamentos periodontais (Katchburian & Arana, 2004). 
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Figura 2. Germes dentários em ratos e em humanos. A figura mostra um comparativo de tempo 

de desenvolvimento entre ratos e humanos. Cortes em ratos realizados nos dias: E11.5d – corte 

em 11.5 dias; E12.5d – corte em 12.5 dias; E13.5d corte em 13.5 dias e E14.5d corte em 14.5 

dias, respectivamente equivalentes à cortes humanos nos períodos gestacionais: E6w – 6 semanas; 

E7w – 7 semanas; E9-10w – 9 a 10 semanas; E11-12w – 11 a 12 semanas. (E = embrionário, W= 

semana, d= dia). DE (lâmina dentária). DP (papila dentária). DM (mesênquima dentário). EK (nó 

de esmalte). Seta (germe dentário adjacente). Fonte: Zhang et al., 2005. 

 

Há muitos anos, o germe dentário murino é utilizado em pesquisas científicas 

envolvendo análise da odontogênese, seja para entendimento da indução celular, 

formação do ectomesenquima, ou diferenciação celular, dentre outras finalidades. A 

formação dentária em humanos compartilha de muitas similaridades com os ratos, 
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fazendo deles uma excelente opção de modelo experimental. Em ratos, a formação 

dentária se inicia em torno do 11º-12º dia, o que corresponde a 6-7 semanas do 

desenvolvimento em humanos, com o espessamento do epitélio dental [Figura 2]. Nessa 

etapa, já ocorre a diferenciação celular, na qual as células da lâmina dentária sofrem 

alteração no formato colunar e na polarização apical-basal. O próximo estágio é a 

formação do botão dentário, que segue até o 14º dia. O botão é produto da invaginação e 

proliferação celular da lâmina dentária. A fase de campânula mostra mais dobras 

especificas no tecido do germe e um início de formação de esmalte (Zhang et al. 2005). 

1.4 Ácidos graxos saturados 

Os ácidos graxos saturados (AGS) são compostos por cadeias lineares de carbono 

e hidrogênio (-CH2-) que não possuem ligações de cadeia dupla. Como exemplos, pode-

se listar o ácido láurico (12:0), ácido mirístico (14:0), ácido palmítico (16:0) e ácido 

esteárico (18:0). Em temperatura ambiente, apresentam-se em estado sólido e são 

encontrados em   alimentos processados, carne bovina, gordura de frango, banha de porco, 

coco, produtos lácteos e óleo de manteiga (Remig et al., 2010). 

Algumas gorduras de laticínios podem conter ácido pentadecanóico (15:0) e ácido 

hexadecanóico (17:0), porém essas não são as mais comumente encontradas nas dietas. 

Uma quantidade significativa dos ácidos palmítico e esteárico também é encontrada na 

membrana celular humana (Calder, 2015). 

Os ácidos graxos saturados de cadeia longa (que possuem 12 carbonos ou mais na 

cadeia) podem atuar como ativadores na cadeia de ativação das Proteínas de Ligação a 

Elemento Regulador de Esterol (SREBP), que regulam ao menos 30 genes relacionados 

a síntese do colesterol, ácidos graxos, triacilgliceróis e genes para o receptor de 

lipoproteína de baixa densidade (LDL) [OMIM:  #606945. LOW DENSITY 
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LIPOPROTEIN RECEPTOR]. Por meio das funções ligadas às SREBPs, os AGS podem 

alterar diversos aspectos do metabolismo lipídico (Calder, 2015). Por exemplo, o ácido 

láurico e o ácido palmítico induzem o fator de transcrição κB (NF-κB), promovendo a 

ativação de genes pró-inflamatórios, tais como COX-2 (ciclo-oxigenase-2) [OMIM: 

#615492 LONG INTERGENIC NONCODING RNA COX2], oriunda da ativação indireta 

de receptores Toll-like-4 (TLR-4). Os AGS têm um papel muito importante e ao mesmo 

tempo temerário com relação ao aumento do colesterol e DCVs (Calder, 2015). 

Cumpre ressaltar que, os AGS têm papéis relevantes no organismo humano. Entre 

os saturados disponíveis, os ácidos mirístico e palmítico promovem a oscilação de 

proteínas da membrana, as quais atuam na ancoragem de outras proteínas à membrana 

plasmática (Danesh et al., 2008). Outrossim, um grande debate se instalou na comunidade 

cientifica acerca da relação entre o surgimento de doenças metabólicas, DCV e os AGS 

dietéticos.  Foi constatado que, em geral, os efeitos adversos dos AGS em animais e seres 

humanos advém do aumento indireto dos níveis de LDL-colesterol e expressão de 

citocinas inflamatórias (Danesh et al., 2008). Em estudo com ratos Wistar adultos com 

60 dias de vida, apurou-se que uma dieta rica em AGS durante 6 semanas causou um 

crescimento dos níveis séricos de glicose, insulina, leptina, TNF- α e MCP-1 (fator de 

necrose tumoral α e proteína quimiotática de monócitos 1, respectivamente) (Lionetti et 

al., 2014). Concluiu-se, portanto, nesse mesmo estudo, que houve um processo 

inflamatório do tecido adiposo epididimal (EPI) dos animais devido a presença de 

macrófagos/monócitos em torno dos adipócitos hipertrofiados. Também houve 

comprometimento do músculo esquelético e fígado devido ao crescimento do conteúdo 

lipídico e dos níveis de TNF- α (Lionetti et al., 2014). 

Além disso, foi constatado que o palmitato/ácido palmítico induz o aumento da 

expressão gênica e proteica de IL-6 (interleucina 6) e TNF-α em adipócitos 3T3-L1; induz 



10 
 

a atividade transcricional do NF-κB (fator de transcrição nuclear κB); reduz os níveis 

proteicos de IL-10 (interleucina 10) e ativa de TRL-4 (Receptor "tool-like"-4) em 

macrófagos (Ajuwon e Spurlock, 2005; Bradley et al., 2008). A escalada das doenças 

metabólicas é parcialmente devida a associação entre o crescimento na secreção de TNF-

α e a exposição aos AGS (Suganami et al., 2007). Alguns autores têm demonstrado que 

a ação nociva do TNF no endotélio vascular induz disfunção endotelial por meio de 

modificações da forma e motilidade das células endoteliais bem como da expressão de 

proteínas participantes da adesão e ativação leucocitária, coagulação e vasodilatação. 

Esse processo implica em aumento de risco de DCV (Madge e Pober, 2001). De fato, a 

produção de TNF- α aumenta os níveis de ácidos graxos livres (AGL) plasmáticos 

bloqueando a cascata de sinalização da insulina gerando, provavelmente, a resistência à 

insulina (Capurso e Capurso, 2012). Esse aumento acarreta a fosforilação do substrato do 

receptor de insulina 1 (IRS-1) em resíduos de serina, bloqueando a cascata de sinalização 

desse hormônio gerando, provavelmente, a resistência à insulina (Capurso e Capurso, 

2012). 

Mulheres em risco de DMG têm um perfil único e interessante de ácidos graxos e 

é possível atribuir este perfil a uma insuficiência ou baixa expressão de enzimas 

dessaturase. As enzimas dessaturases, necessárias para a obtenção dos ácidos graxos 

essenciais, podem ter sua função debilitada por diversos fatores, entre eles o excesso dos 

AGS e, em geral, uma dieta gordurosa. O zinco tem mostrado um papel importante para 

a regulação e melhora do funcionamento dessas enzimas quando associadas ao 

metabolismo lipídico de maneira geral (Ogundipe et al., 2020). 

1.5 Ácidos graxos trans 

As gorduras trans (AGT) são extremamente danosas a nossa saúde, sendo que há 

uma grande miríade de estudos que demonstram sua ligação com as doenças 
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cardiovasculares, porém ainda existem poucos estudos que investiguem o seu papel no 

desenvolvimento dentário. A influência da dieta com AGT pode afetar o desenvolvimento 

do feto por meio da inibição da enzima delta-6 dessaturase (Chiara et al. 2002). 

Os AGT são isômeros geométricos dos AG insaturados. São obtidos por duas 

fontes principais: em mamíferos herbívoros (animais ruminantes) que possuem flora 

bacteriana específica e também podem ser gerados artificialmente a partir da 

hidrogenação parcial de óleos vegetais líquidos, principalmente produtos 

industrializados. Esse processo reduz a característica oxidativa dessas gorduras e permite 

uma melhor textura, sabor e longevidade aos alimentos industrializados (Remig et al., 

2010). Os AGT dietéticos são encontrados em produtos de padarias, como por exemplo 

bolos e tortas, em alimentos altamente processados, conhecidos como “fast foods”, 

biscoitos e salgadinhos (Innis e King, 1999). 

Os AGT têm a capacidade de inibir a ação de enzimas dessaturantes (Δ5- e Δ6-

dessaturase), responsáveis pela biossíntese dos ácidos graxos essenciais. Os AGTs podem 

chegar ao feto tanto pelo leite materno quanto pela via placentária, podendo retardar o 

desenvolvimento infantil, ao passo que a dieta materna determinará a composição do leite 

materno, sendo afetada por todos os tipos de ácidos graxos (Costa et al., 2006). 

É pelo leite materno que os bebês adquirem sua principal fonte de energia e de 

nutrientes, incluindo precursores de ácidos graxos essenciais (AGE, ALA e LA). 

Entretanto, o consumo em grande quantidade de AGT pode interferir na metabolização e 

transformação desses ácidos (Tinoco et al., 2007). Isso é respaldado no fato de que a 

suplementação de AGT durante o período gestacional leva a maiores níveis de ansiedade 

da prole, maiores níveis de citocinas inflamatórias, espécies reativas, atividade de 

enzimas do sistema antioxidante, tais como catalase, proteína carbonil e menores níveis 

de IL-10 (Pase et al., 2020). 
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Os malefícios da ingestão exacerbada de AGT, mais comumente os processados, 

foram evidenciados por diversos trabalhos científicos, ligando esse consumo à maior 

resistência à insulina, disfunções metabólicas dos lipídeos e alterações na função 

endotelial, além do risco iminente de doenças cardiovasculares. Tais condições são 

muitas vezes observadas pela maior quantidade de marcadores inflamatórios, como por 

exemplo, IL-6, TNF- α e proteína C-reativa, aumento do estresse oxidativo, LDL-

colesterol e redução do HDL-colesterol (Remig et al., 2010).  

Segundo Hachul et al. (2013) filhotes com 21 dias de vida, nascidos de ratas que 

fizeram uma alimentação rica em AGT (7%) durante a gestação, apresentaram 

concentração elevada de TNF-α associada a diminuição da adiponectina sérica nos ratos. 

Além disso, Mennitti et al (2014) utilizando o mesmo período de vida e a mesma 

concentração de AGT, mostrou que os filhotes nasceram com maior peso e tamanho.  

1.6 Ácidos graxos poli-insaturados (PUFA) 

Os ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs) são categorizados em dois grupos: 

ômega-6 (n-6) e ômega-3(n-3). Em sua configuração molecular, eles possuem duas ou 

mais ligações duplas e sua extremidade metil (CH3) possui uma diferenciação na última 

ligação dupla. As famílias dos PUFAs são metabolizadas pelas mesmas enzimas 

dessaturantes (Δ5- e Δ6-dessaturase) e elongases, sendo o ácido α-linolênico (ALA) 

transformado em EPA e DHA e o ácido linoleico (LA) resultará em ácido araquidônico 

(AA). Esses ácidos graxos são conhecidos como ácidos graxos essenciais, pois mesmo 

não sendo produzidos pelo organismo, são essenciais para o funcionamento do mesmo e, 

por isso, devem ser consumidos regularmente por meio da dieta (Dessi et al., 2013).  

Os PUFAs N-6 e N-3 (ômega 6 e ômega 3), são moléculas que se convertem no 

organismo em sinalizadores chamados eicosanoides. Estas têm ações diferentes, podendo 
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ser pró-inflamatório se derivado do N-6 ou anti-inflamatório se derivado do N-3. Com 

isso, sabe-se que os PUFAs N-3 (como EPA e DHA) podem ser utilizados na regulação 

do processo inflamatório, a partir da produção de IL-10, redução de TNF-α, IL-6 e 

proteína C-reativa (Dessi et al. 2013). 

O consumo suplementar de PUFAs anti-inflamatórios (Ômega 3) na gravidez é 

comum. Contudo, se a gestante inicia o processo com quadro de obesidade, apresentando 

desequilíbrio do consumo de PUFAs pró e anti-inflamatórios, haverá uma resposta 

exacerbada à suplementação (Monthé-Dréze et al., 2018). De fato, a suplementação de 

ômega-3, por mais de 25 semanas, em grávidas com sobrepeso, resultou no aumento de 

DHA e EPA, aliado a uma supressão da ativação de TLR4, IL6, IL8 nas células adiposas 

e placentárias (Haghiac et al., 2015). Entretanto, o uso dos PUFAs ômega-6 revelou 

resultados contraditórios, especialmente quando associado ao ômega-3, visto que há 

registro da redução da resposta inflamatória, mas também outros autores evidenciaram o 

bloqueio do efeito anti-inflamatório (Innes e Calder, 2018). O consumo de uma dieta rica 

em ômega-6 em ratas gestantes mostrou que a prole foi mais propensa a consumir 

alimentos por desejo, em busca da liberação de dopamina mesolímbica e que esse se 

desenvolve já na fase embrionária. Sendo assim, as dietas maternas com grande 

quantidade de PUFAs N-6 têm efeitos perduráveis nos fetos (Sakayori et al., 2020). 

O ômega-3 é mais facilmente obtido a partir de algas e óleos de peixes marinhos, 

enquanto que o ômega-6 é encontrado em óleos vegetais e outras algas (Raposo et al., 

2013). A suplementação de omega-3 tem um papel benéfico em gestantes diabéticas, 

trazendo melhorias no resultado do teste de sensibilidade à proteína C-reativa, incidência 

de partos prematuros, hospitalização e casos de hiperbilirrubinemia (Jamilian et al., 

2015).  
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No trabalho de Saraswathi et al. (2007) o consumo de EPA e DHA (parte da 

família N-3) por um período prolongado (12 semanas) levou a um aumento no tecido 

adiposo branco, que armazena triglicerídeos e níveis plasmáticos de adiponectina. 

Contudo, a inflamação no tecido adiposo branco e infiltração de macrófagos fora 

reduzida, de modo que a sensibilidade a insulina aumentou. Houve também uma redução 

no nível plasmático de NEFA (ácidos graxos não-esterificados), e colesterol total em ratos 

predispostos a aterosclerose (acúmulo de placas de colesterol nas paredes dos vasos). 

Também foi relatado em seu estudo um aumento significativo na fosforilação dos 

receptores de insulina, concomitantemente a redução na quantidade de macrófagos e da 

expressão gênica de TNF-α, na severidade das lesões ateroscleróticas na artéria aorta e na 

concentração lipídica hepática. Em suma, tais resultados reforçam a propriedade anti-

inflamatória dos PUFAs N-3. Adicionalmente, o tratamento com DHA em adipócitos 

3T3-L1 in vitro causou aumento na produção da IL-10 (citocina anti-inflamatória) e 

diminuiu a taxa de ligação de NF-κB p65 ao DNA (Saraswathi et al., 2007). 

1.7 Via JAK / STAT 

A JAK/STAT é uma via de sinalização do processo da resposta imune inata e 

adaptativa. As JAKs (Janus Kinases), encontradas no citoplasma, são um tipo de tirosina 

quinase não-receptora que realizam ligações de citocinas e hormônios à membrana 

[Figura 3] (Yan et al., 2018; Quian et al., 2011).  

            As ligações aos receptores trans-membranas são próximos para que duas JAKs 

façam um processo de trans-fosforilação, podendo dar continuidade a sinalização pelos 

STATs (Signal transducer and activators of transcription) (Kisseleva et al., 2002; 

Rawlings, 2004). As 7 STATs disponíveis em mamíferos possuem um resíduo de tirosina 

próximo ao seu C-terminal, que são fosforiladas pelas JAKs e essa STAT fosforilada 

então migra em direção ao núcleo celular para regular (pela ativação ou supressão) a 
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transcrição gênica (Aaronson, 2002). As SOCS (Supressors of Cytokine Signaling) são 

uma classe de supressores da via, fazendo um feedback negativo, pois advêm da 

transcrição ativada das STATs. A SOCS se liga à JAKs fosforilada desativando a via, 

pelo bloqueio físico (impedindo a ligação da STAT), ligando-se a receptores na JAKs 

especificamente (Rawlings et al., 2004) [Figura 3]. 

 

Figura 3. Esquema representativo da via JAK/STAT. AdPs, adaptor proteins; BC, elongin B-C 

complex; CNTF, ciliary neurotrophic factor; CSF, colony stimulating factor; CT, cardiotrophin; 

CTFs, cooperating transcription factors; CUL, cullin 2; DBD, DNA-binding domain; ENH, 

enhancer; FERM, 4.1/ezrin/radixin/moesin domain; GAP, GTPase-activating protein 

(RasGAP);GM, granulocyte macrophage; GRB2, growth-factor-receptor-bound protein 2; IFN, 

interferon; IL, interleukin; JAK, janus kinase (just another kinase); LIF, leukemia inhibitory 

factor; LIG, ligand; MAPK, mitogen-activated protein kinase (ERK1/2); MEK, MAPK/ERK 

kinase (MAPKK, MAP kinase kinase); NPI-1, nucleoprotein interactor 1 (importin alfa-5); SBS, 

STAT binding site; SOCS, suppressor of cytokine signaling (CIS, cytokine-inducible SH2-

containing protein, JAB, JAK-binding protein, SSI, Stat-inducible Stat inhibitor);SOS, Son of 

Sevenless (GNEF, guanine nucleotide exchange factor); STAM, signal-transducing adapter 

molecule; StIP, Stat-interacting protein; S/T K, serine/threonine kinase; SUMO, small ubiquitin-

related modifier (sentrin); Ub, ubiquitin; Ubc9, ubiquitin conjugase 9. Fonte: Rawlings, 2004. 

 

O bloqueio da via JAK2 atenua significativamente a expressão de fosfolipase 

citosólica A2 induzida por lipopolissacarídeos, este gera um aumento na adipogênese e 

na proliferação de pré-adipócitos, sugerindo ligação entre bactérias e obesidade (Chang 

et al., 2019).  
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Um trabalho utilizando Ruxolitinibe (inibidor da JAK2) de Yang et al. (2020), em 

coelhos que receberam uma dieta rica em gordura, mostrou que a inibição da via 

JAK/STAT tem indicativos para se tornar um método utilizado no tratamento de 

aterosclerose arterial. Outro tratamento medicamentoso que age na inibição da via JAK2-

STAT2 é o uso do Baricitinib, já utilizado no tratamento de artrite reumatóide. Testado 

recentemente por Collotta et al. (2020) em camundongos tratados com dieta hiper lipídica, 

os autores demonstraram capacidade desse fármaco em restaurar a sinalização de insulina 

no fígado e no músculo esquelético, indicando um potencial tratamento de diabetes tipo 

2. 

A JAK/STAT também está intimamente ligada a diferenciação de células tronco 

intestinais, porém, sua baixa regulação não é suficiente para uma diferença significativa 

em relação a quantidade de células, provavelmente devido a outros fatores e vias ligadas 

a essa diferenciação (Zhang et al., 2017). 

O Estudo de Eid et al. (2019), mostrou que o consumo crônico de uma dieta hiper 

lipídica irá resultar em diabetes do tipo 2 e fibrose ventricular. Em seu estudo, essa dieta 

levou a um aumento dos níveis de espécies reativas de oxigênio e interleucina-6, levando 

a um aumento dos níveis de JAK1, JAK2, STAT1, 3 e 5 e angiotensina II. Esse feedback 

positivo levou a fibrose ventricular, através da via TGF-1β (fator de crescimento 

transformante ß) / Smad3. 

 A alimentação com alto consumo lipídico aumenta o peso fetal, atividade da 

lactase e também causa alterações na resposta imune do intestino, a partir do 

comprometimento da via JAK/STAT, que está relacionada a diferenciação de células T, 

células B e secreção de imunoglobulina A (Che et al., 2016). 
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 Os efeitos deletérios da obesidade de ambos os pais, podem induzir, por parte 

paterna, a inflamação hipotalâmica, acarretando em síndromes metabólicas na prole. A 

obesidade materna resulta na prole um aumento de peso, hiperleptinemia, 

comprometimento da via JAK/STAT e redução da expressão do receptor da leptina Ob-

Rb (Ornellas et al., 2015). 

No que diz respeito a odontogênese, alguns estudos têm determinado o papel de 

marcadores inflamatórios na formação dentária. Alguns autores tem pioneiramente 

esclarecido a importância da expressão de TNF e seus receptores na odontogênese murina 

(Laurikkala et al. 2001).  Ohazama et al. (2004) revelou que a via de sinalização do TNF 

está envolvida na formação da cúspide de molares murinos a partir da expressão de 

TRAF-6. TRAF-2 demonstrou expressão restrita ao epitélio interno da fase de campânula, 

enquanto que a expressão de TRAF-1, TRAF-3, TRAF-4 e TRAF-6 foram detectadas em 

ambos epitélios interno e externo do órgão do esmalte (Ohazawa et al. 2003). Ao que tudo 

indica, portanto, o TNF desempenha um papel crucial tanto no processo de migração 

como de diferenciação de células progenitoras do órgão dentário (Ueda et al. 2014), sendo 

considerado, portanto, um possível alvo no monitoramento de processos patológicos 

diversos. Contudo, nesse cenário, ao tentar elucidar o papel da via JAK/STAT, a literatura 

torna-se escassa e ao mesmo tempo exígua. Até o presente, foram encontrados dois 

trabalhos científicos acerca desse tema, cujos resultados evidenciaram expressão da 

STAT em células diretamente envolvidas na formação da dentina e do esmalte em 

molares de ratos com 5 dias de vida (Tanase & Bawden 1996a). 

 Particularmente, JAK 1, JAK 2, JAK 3 e STAT 1 participam da amelogênese, uma 

vez que foram detectadas em ameloblastos secretores (Tanase & Bawden 1996b). Em 

contrapartida, os mesmos foram detectados somente em odontoblastos murinos (Tanase 

& Bawden 1996b).  
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Os estudos encontrados e revisados demonstram em sua maioria resultados 

relacionados a dietas hiper-lipídicas e são escassos os estudos na literatura acerca da via 

JAK/STAT em germes dentários. De acordo com essa literatura, espera-se que os 

diferentes tipos de ácidos graxos tenham efeitos diferentes tanto no quadro inflamatório 

quanto na morfologia dos germes dentários. 
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2    OBJETIVOS 

Este projeto tem como objetivo avaliar o possível estado pró-inflamatório, a partir da 

via JAK/STAT, do germe dentário de fetos provenientes de ratas tratadas com diferentes 

tipos de ácidos graxos durante a gestação.  

Objetivos específicos: 

• Análise morfológica dos germes dentários; 

• Expressão de IL-6, JAK2, STAT-3, p-STAT-3 e SOCS-3; 

• Correlacionar os parâmetros acima. 
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3    MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Animais 

Todos os procedimentos foram conduzidos segundo as Normas Internacionais de 

Pesquisa envolvendo Animais, sendo o estudo aprovado pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA) da UNIFESP sob o CEUA nº 8298100720 (Anexo I). 

Um total de 20 Ratos (7 machos e 13 fêmeas virgens) da linhagem Wistar, com 2 

meses de idade, procedentes do Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais 

(CEDEME) da UNIFESP, foram transferidos para o biotério do Departamento de 

Biociências do Campus Baixada Santista da UNIFESP e mantidos sob condições de ciclo 

de luz (12 horas claro e 12 escuro) e temperatura (24°C ± 1°C) controladas, com água e 

comida ad libitum. 

Figura 4: Delineamento experimental. Fonte: próprio autor. 

Aos 3 meses de idade, as 13 ratas foram acasaladas. No dia seguinte, foi verificada a 

presença de espermatozoides na luz vaginal com o auxílio de um microscópio. Para isto, 

uma pequena quantidade de solução salina (0,9%) foi introduzida na vagina e novamente 
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aspirada, utilizando-se um conta-gotas. Constatada a provável concepção (1° dia da 

gestação), as fêmeas foram mantidas em gaiolas plásticas individuais e  

distribuídas, sequencialmente, em quatro grupos distintos, recebendo uma das quatro 

dietas durante a gestação [figura 4].  

Os grupos foram: 

• Grupo Controle (C) – dieta contendo óleo de soja como fonte de gordura (n=4). 

• Grupo Ácido Graxo Saturado (S) – dieta contendo banha como fonte de gordura 

(n=3). 

• Grupo Ácido Graxo Trans (T) – dieta contendo gordura vegetal hidrogenada como 

fonte de gordura (n=3). 

• Grupo PUFA (PUFA) – dieta contendo óleo de peixe como fonte de gordura (n=3). 

As dietas foram preparadas no laboratório e sua composição seguiu as recomendações 

do American Institute of Nutrition (AIN-93) (Reeves, 1997). As ratas gestantes receberam 

dieta de crescimento (G), contendo 20% de proteína (AIN-93G) durante todo o período 

de gestação. 

Em relação aos lipídeos, as dietas foram normolipídicas e normocalóricas, 

apresentando conteúdo lipídico e energético semelhantes. A fonte de lipídeos da dieta 

controle (C) foi o óleo de soja, da dieta AG saturado (S) a banha de porco, rica em AGS, 

da dieta AG trans (T) a gordura vegetal hidrogenada, rica em AGT e da dieta AG poli-

insaturados PUFA (PUFA) foi o óleo de peixe, rica em PUFA n-3. A adição de 10g de 

óleo de soja a cada 1Kg de dieta, exceto na dieta C, foi feita com o intuito de atender ao 

requisito mínimo de ácidos graxos essenciais. 
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No 20º dia de gestação (de um total de 21-22 dias), as gestantes foram submetidas 

à eutanásia para obtenção dos fetos, que corresponde ao final da gestação humana. Um 

total de 24 espécimes, em que foram coletados seis fetos (n=6) (independente do sexo) 

de cada grupo. 

3.2 Análise histológica 

Completado o período experimental estabelecido, os animais foram anestesiados 

(por anestésico inalatório) e eutanasiados por decapitação incluindo os fetos coletados, 

que também passaram por decapitação, utilizado entre 1 e 2 animais por mãe. Então, 

foram coletados os maxilares para análise histológica dos fetos. O material coletado foi 

fixado em formol a 10% por 24 horas, para então serem incorporados em blocos de 

parafina para posterior processamento histológico. 

Lâminas com cortes semi-seriados de 4-5μm de espessura foram desparafinizadas 

em xilol, reidratadas em etanol 99,5% e coradas com hematoxilina e eosina (H&E) 

[Hematoxilina é básica e cora o núcleo e a eosina é ácida e cora o citoplasma] para 

avaliação em microscópio. Para isso, foram avaliados os seguintes parâmetros: formato 

dos germes dentários, avaliação dos núcleos celulares, presença e intensidade de 

infiltrado inflamatório e células atípicas. Tais alterações foram comparativamente 

avaliadas em relação aos animais pertencentes ao grupo controle. 

3.3 Análises Imuno-histoquímica 

 Para a avaliação da imuno-expressão das proteínas foram avaliadas:  IL-6, JAK 2, 

STAT 3, p-STAT 3 e SOCS 3, cortes seriados de 3µm foram desparafinizados em xilol, 

reidratados em etanol (99.5 %) e pré-tratados com tampão de ácido-cítrico (10nM, pH 6, 

0,1 M ácido cítrico, Synth®, São Paulo, Brasil; 0,1 M Citrato de sódio – Synth®, São 
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Paulo, Brasil), em micro-ondas, por três ciclos de cinco minutos cada para recuperação 

antigênica. 

 Em seguida, os cortes foram incubados com 0,3% de Peróxido de hidrogênio para 

inativação da peroxidase endógena e para a etapa de bloqueio de proteínas específicas, 

foi utilizado o Kit Starr Trek Universal HRP Detection, Biocare Medical ® por 30 

minutos, seguido de duas lavagens com tampão fosfato de sódio (PBS). 

Os anticorpos primários, todos obtidos de Santa Cruz Biotechnology, Inc®, EUA, 

foram utilizados da seguinte maneira: IL-6 na diluição de 1:150; JAK-2 na proporção 

1:200; STAT 3 diluídos a 1:100; p-STAT3 a 1:200 e SOCS 3 a 1:200 depositados nas 

lâminas e incubados overnight, a 4ºC. Os espécimes foram, então, submetidos a duas 

lavagens com PBS e incubados com o anticorpo secundário biotinilado por 30 minutos 

(Kit Starr Trek Universal HRP Detection, Biocare Medical ®), lavados com PBS, 

incubados com Estreptoavidina conjugada com peróxido de Hidrogênio também por 30 

minutos e em seguida, corado com DAB (3,3-diaminobenzidina, 0,05 % - DAKO North 

America Inc.®, Califórnia, EUA). A contra-coloração foi realizada a hematoxilina de 

Harris (Sigma®, Missouri, EUA). Uma vez realizada a marcação, foram avaliadas 1000 

células em aumento de 400x, por sistema de casualização sistemática, de acordo com os 

escores apresentados na tabela 1, seguindo as orientações de Galvani et al. (2021). 

 

Escore 0 Escore 1 Escore 2 Escore 3 

0%-25% de células 

positivas 

25-50% de células 

positivas 

50%- 75% de células 

positivas 

> 75% de células 

positivas 

 

Tabela 1. Escores utilizados para avaliação de imuno-expressão citoplasmática dos anticorpos 

primários:  IL-6; JAK 2; STAT3; p-STAT3 e SOCS 3. 
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3.4 Análise estatística 

Os resultados foram expressos com valores de média ± desvio padrão. Foi 

utilizado o teste de Kruskal- Wallis, seguido do teste de comparações múltiplas de 

Dunn’s, quando necessário. Os cálculos estatísticos foram realizados com o emprego do 

programa Graph Pad Prism versão 5.0 e se adotou o nível de significância de 5% (p<0,05). 
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4   RESULTADOS 

4.1 Análise histopatológica  

Todos os animais do grupo controle apresentaram germes dentários em fase de 

campânula. Na fase de campânula [figura 5] desse referido grupo, pode-se visualizar o 

epitélio interno já se diferenciando em pré-ameloblastos. Ainda nesse momento, é 

observada uma quarta camada de células, localizada entre o epitélio interno e o retículo 

estrelado, chamada de extrato intermediário e na junção dos epitélios interno e externo, 

denominado de alça cervical. O formato do futuro dente é determinado pela membrana 

basal (que separa as células pré-ameloblásticas das células da papila dentária), 

determinando o padrão dentário oclusal [figura 5A, 5B, 5C] ou incisivo [figura 5D]. 

Os germes dentários de todos os grupos experimentais [figura 5B, 5C, 5D] puderam 

ser comparados morfologicamente ao grupo Controle [figura 5A], sendo que não 

demonstraram variação entre os mesmos, em todas as estruturas ora avaliadas. Dessa 

forma, todos os grupos foram classificados morfologicamente como normais, 

independente da dieta que fora ofertada durante a gestação. 
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Figura 5. Fotomicrografias de germes dentários corados em H.E. Germes dentários em fase de 

campânula. A) Germe dentário representativo do grupo (C), com formato de molar. B) Germe 

dentário representativo do grupo (T), com formato de molar. C) Germe dentário representativo 

do grupo (S), com formato em de molar. D) Germe dentário representativo do grupo PUFA, com 

formato de incisivo. Seta para a esquerda preta (Epitélio externo). Seta para a direita preta (extrato 

intermediário). Estrela (reticulo estrelado). Triangulo (papíla dentária). Seta para a direita verde 

(membrana basal). Seta para a esquerda verde (epitélio interno e células pré ameloblásticas). Seta 

para baixo preta (alça cervical). Aumento da lente em 4x/0.10. 
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4.2 Imuno-histoquímica 

  Os cortes para imuno-histoquímica foram realizados para: IL-6, JAK 2, STAT3, 

p-STAT3 e SOCS 3.  

 O grupo controle apresentou uma forte expressão da citocina pró-inflamatória IL-6 

em todo o tecido observado [figura 6], sendo categorizado em sua maioria como escore 

3, com os resultados apresentados na Tabela 2. Os grupos experimentais tiveram 

resultados que podem ser comparados ao grupo controle, e não demonstraram diferença 

estatística com relação ao grupo controle (p>0,05).  

IL-6 

Grupos Número de animais 0 1 2 3 

C 6 0 1 0 5 

S 6 0 0 2 4 

T 6 0 0 0 6 

PUFA 6 0 0 1 5 

Tabela 2. Tabela de escores dos resultados para IL-6. Escore 0: 0%-25% de células positivas. 

Escore 1: 25%-50% de células positivas. Escore 2: 50%-75% de células positivas. Escore 3: > 

75% de células positivas. Grupo controle (C); Grupo ácido graxo saturada (S); Grupo ácido graxo 

trans (T); Grupo ácido graxo polinsaturado (PUFA). p>0,05 em todas as comparações. 
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Figura 6. Fotomicrografias de germes dentários com imuno-expressão de IL-6. A) Germe 

dentário representativo do grupo (C), com formato de molar. B) Germe dentário representativo 

do grupo (T), com formato de molar. C) Germe dentário representativo do grupo (S), com 

formato em de molar. D) Germe dentário representativo do grupo PUFA Aumento da lente em 

20x/0.10. 

 

Na análise da expressão de JAK-2, o grupo controle apresentou uma forte expressão 

em todo o tecido observado [figura 7], sendo categorizado em sua maioria como escore 

3, com os números apresentados na Tabela 3. Os grupos experimentais S e PUFA   

tiveram resultados sem relevância estatística quando comparados ao grupo C. O grupo T 

apresentou diferença estatisticamente significativa (p<0,05) quando comparado ao grupo 

PUFA, a partir da diminuição da imuno-expressão de JAK-2. 

 

 

A B 

C D 
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JAK-2 

Grupos Número de animais 0 1 2 3 

C 6 0 0 1 5 

S 6 0 0 1 5 

T * 6 0 1 2 3 

PUFA 6 0 0 0 6 

Tabela 3. Tabela de escores dos resultados para JAK-2. Escore 0: 0%-25% de células positivas. 

Escore 1: 25%-50% de células positivas. Escore 2: 50%-75% de células positivas. Escore 3: > 

75% de células positivas. Grupo controle (C); Grupo ácido graxo saturada (S); Grupo ácido 

graxo trans (T); Grupo ácido graxo polinsaturada (PUFA). *p<0,05 Quando comparado ao 

grupo PUFA. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 7. Fotomicrografias de germes dentários com imuno-expressão de JAK-2. A) Germe 

dentário representativo do grupo (C). B) Germe dentário representativo do grupo (T). C) Germe 

dentário representativo do grupo (S. D) Germe dentário representativo do grupo PUFA. 

Aumento da lente em 20x/0.10 

 

D C 

B A 
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A expressão de P-STAT 3 não foi observada em todo o tecido do grupo controle 

[figura 8], sendo categorizado em sua maioria como escore 0, com os números 

apresentados na Tabela 4. Os grupos experimentais tiveram resultados que podem ser 

equiparados ao grupo controle, não havendo diferença estatisticamente relevante 

(p>0,05). 

P-STAT 3 

Grupos Número de animais 0 1 2 3 

C 6 6 0 0 0 

S 6 5 1 0 0 

T 6 6 0 0 0 

PUFA 6 6 0 0 0 

Tabela 4. Tabela de escores dos resultados para P-STAT 3. Escore 0: 0%-25% de células 

positivas. Escore 1: 25%-50% de células positivas. Escore 2: 50%-75% de células positivas. 

Escore 3: > 75% de células positivas. Grupo controle (C); Grupo ácido graxo saturada (S); 

Grupo ácido graxo trans (T); Grupo ácido graxo polinsaturada (PUFA). p>0,05 em todas as 

comparações. 
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Figura 8. Fotomicrografias de germes dentários com imuno-expressão de P-STAT3. A) Germe 

dentário representativo do grupo (C). B) Germe dentário representativo do grupo (T). C) Germe 

dentário representativo do grupo (S). D) Germe dentário representativo do grupo PUFA. 

Aumento da lente em 20x/0.10 

 

O grupo controle apresentou uma forte expressão de STAT-3 em todo o tecido 

observado [figura 9], sendo categorizado em sua maioria como escore 3, com os números 

apresentados na Tabela 5. Da mesma forma, todos os grupos experimentais tiveram 

resultados similares quando comparados ao grupo controle (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

A B 

D C 
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STAT-3 

Grupos Número de animais 0 1 2 3 

C 6 0 0 1 5 

S 6 0 0 1 5 

T 6 0 0 2 4 

PUFA 6 0 0 0 6 

Tabela 5. Tabela de escores dos resultados para STAT-3. Escore 0: 0%-25% de células 

positivas. Escore 1: 25%-50% de células positivas. Escore 2: 50%-75% de células positivas. 

Escore 3: > 75% de células positivas. Grupo controle (C); Grupo ácido graxo saturada (S); 

Grupo ácido graxo trans (T); Grupo ácido graxo polinsaturada (PUFA). p>0,05 em todas as 

comparações. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 9. Fotomicrografias de germes dentários com imuno-expressão de STAT-3. A) Germe 

dentário representativo do grupo (C). B) Germe dentário representativo do grupo (T). C) Germe 

dentário representativo do grupo (S). D) Germe dentário representativo do grupo PUFA. 

Aumento da lente em 20x/0.10 

 

D C 

A B 
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O grupo controle obteve a classificação de escore 3 em todos os tecidos observados 

no teste para expressão de SOCS-3 [figura 10], com os números apresentados na Tabela 

6. Todos os grupos experimentais tiveram resultados similares àqueles apresentados pelo 

grupo controle, sem diferença estatística em todas as análises realizadas (p>0,05). 

SOCS-3 

Grupos Número de animais 0 1 2 3 

C 6 0 0 1 5 

S 6 0 0 0 6 

T 6 0 0 1 5 

PUFA 6 0 0 1 5 

Tabela 6. Tabela de escores dos resultados para SOCS-3. Escore 0: 0%-25% de células 

positivas. Escore 1: 25%-50% de células positivas. Escore 2: 50%-75% de células positivas. 

Escore 3: > 75% de células positivas. Grupo controle (C); Grupo ácido graxo saturada (S); 

Grupo ácido graxo trans (T); Grupo ácido graxo polinsaturada (PUFA). p>0,05 em todas as 

comparações. 
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Figura 10. Fotomicrografias de germes dentários com imuno-expressão de SOCS-3. A) Germe 

dentário representativo do grupo (C). B) Germe dentário representativo do grupo (T) C) Germe 

dentário representativo do grupo (S). D) Germe dentário representativo do grupo PUFA. 

Aumento da lente em 20x/0.10 
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5 DISCUSSÃO 

  O desenvolvimento dentário murino é similar ao humano, podendo sofrer diversas 

alterações durante esse processo. A odontogênese caracteriza-se pelas seguintes etapas: 

lâmina dentária, fases de botão, capuz, campânula, coroa e rizinogênese (Zhang et al., 

2005 e Ferreira et al., 2021). 

Os malefícios do consumo exacerbado de ácidos graxos já são conhecidos na 

literatura científica, em especial para gestantes (Zhou et al. 2019). Isso é devido ao fato 

de que os estudos prévios mostraram que o maior consumo de ácidos graxos saturados 

pode levar a um aumento nos níveis de glicose, insulina, leptina, TNF-α, MCP-1, IL-6, 

NF-κB e ativação de TLR4 (Lionetti et al., 2014; Ajuwon e Spurlock, 2005; Bradley et 

al., 2008). O aumento do TNF-α no endotélio vascular implica em aumento de risco de 

DCVs e o processo inflamatório pode comprometer o músculo esquelético e o fígado 

(Madge e Pober, 2001; Ajuwon e Spurlock, 2005 e Bradley et al., 2008). Os ácidos graxos 

trans também podem causar um aumento de citocinas inflamatórias (Pase et al. 2020). 

Adicionalmente, maiores níveis de TNF-α foram associados a recém-nascidos de 

mulheres com pré-eclâmpsia (PE) (Guillemette et al. 2015).  Os ácidos graxos trans 

podem inibir as enzimas Δ5- e Δ6-dessaturase, responsáveis pela biossíntese dos ácidos 

graxos essenciais (Chiara et al. 2002; Costa, Bressan e Sabarense, 2006). Além da 

passagem placentária, os AGT podem interferir na passagem de ácidos graxos essenciais 

(AGE, ALA e LA) pelo leite materno (Tinoco et al. 2007). Em contrapartida, os PUFAs 

podem causar tanto aumento, no caso de insumo de ômega-6, quanto redução do quadro 

inflamatório, associado ao ômega-3. A associação de ômega-3 na dieta de gestantes, por 

exemplo, reduz ativação de TLR4, IL-6, IL-8 nas células adiposas e placentárias (Haghiac 

et al., 2015 e Innes e Calder, 2018). 
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Tendo em vista as informações ora mencionadas, nossos resultados da análise 

microscópica evidenciaram que os animais do grupo tratado com ácido graxo trans, 

saturados ou PUFAs, não promoveram alterações na odontogênese quando comparados 

ao grupo controle. Isso porque não foram detectadas a presença de quaisquer alterações, 

tais como alterações no formato do órgão do esmalte, presença de degenerações ou células 

com atipia. Diante da ausência de estudos com esse propósito para possíveis 

comparações, pode-se concluir que as dietas de quantidade equilibrada de gorduras 

saturadas, trans ou PUFAS não foram capazes de desencadear quaisquer alterações 

morfológicas nos germes dentários de fetos murinos. 

Sabe-se que a alimentação com alto consumo lipídico causa alterações na resposta 

imunológica intestinal, a partir do comprometimento da via JAK/STAT, que está 

relacionada a diferenciação de células T, células B e secreção de imunoglobulina A. Essa 

via também pode ser comprometida por conta do quadro de obesidade materna (Che et 

al., 2016 e Ornellas et al., 2015). No estudo de Eid et al. (2019), supôs-se que o quadro 

elevado de IL-6 teria relação direta no aumento de JAK2 e STAT3. Na tentativa de se 

elucidar o comportamento biológico da via JAK/STAT perante a odontogênese, no 

presente estudo foram avaliados os marcadores para JAK2, STAT3, p-STAT3, SOCS3 e 

IL-6. Comparando os grupos experimentais ao grupo controle, os resultados 

demonstraram que em determinado momento houve ativação da via JAK/STAT, 

detectado pela forte presença de JAK2, STAT3, SOCS3 e IL-6.  Esses resultados estão 

em concordância com estudos prévios demonstrando que STAT está expressa em células 

diretamente envolvidas na formação da dentina e do esmalte em molares de ratos (Tanase 

& Bawden 1996a). De particular importância, destacam-se a expressão de JAK 1, JAK 2, 

JAK 3 e STAT 1, haja visto essas proteínas participam ativamente da amelogênese 

(Tanase & Bawden 1996b). Em contrapartida, nossos resultados são pioneiros em 
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demonstrar que tanto as dietas equilibradas em saturada, trans e PUFA não foram capazes 

de alterar a expressão de JAK2, e STAT3. Portanto, parece-nos pertinente afirmar que a 

ingestão materna de dietas normolipídicas baseadas em diferentes tipos de AG utilizadas 

nesse estudo não alteram a expressão de algumas proteínas pertencentes à via JAK/STAT. 

Considerando a ausência da STAT fosforilada em todos os grupos e tratamentos 

propostos nesse estudo, poder-se-ia supostamente afirmar que a via já não estaria mais 

ativa no final do desenvolvimento dentário. Contudo, para respaldar essa suposição, 

tivemos o feedback negativo marcado pela SOCS3 em todos os grupos estudados 

indistintamente. Portanto, pode-se presumir que o quadro inflamatório encontrado é de 

natureza fisiológica.  

Finalmente, houve uma diferença estatística significativa do grupo de gordura 

trans (T) quando comparado ao grupo PUFA, em que o grupo T exibiu uma redução de 

expressão de JAK2. A redução isolada de JAK 2 pode demonstrar uma deficiência no 

desenvolvimento celular por outras funções da via JAK/STAT do tecido dentário, 

contudo mais estudos são necessários para esclarecer essa questão. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados não mostram uma alteração morfológica dos germes dentários fetais 

expostos a diferentes tipos de dietas normolipídicas administradas para as ratas Wistar no 

período gestacional. Apesar do alto potencial inflamatório dos alimentos e sua relação 

direta com a saúde do feto, podemos afirmar que a estrutura dentária não fora afetada nas 

condições experimentais ora relatadas. Entretanto, resultados poderiam ser diferentes se 

fossem dietas com altas quantidades de gordura. 

Os resultados da imuno-histoquímica de JAK2, STAT3, p-STAT3, SOCS3 e IL-

6 não mostraram uma alteração no quadro inflamatório acerca do tipo de ácido graxo 

investigado, sendo que as alterações disponíveis na literatura não se extrapolaram no 

contexto do germe dentário, não sendo, portanto, nocivas à odontogênese.  
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ANEXO I 
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