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Resumo 
Periodontitis is a chronic inflammatory condition that affects millions of people around the world. This disease is                 
characterized by dysbiosis of the oral microbiota, increased recruitment and activation of inflammatory cells in the                
periodontal tissues, which can lead to their destruction and consequent loss of the supporting tissues of the teeth.                  
Recent studies have shown that the activation of hypoxia-inducible factor (HIF) regulates neutrophil effector function and                
survival. However, although it is known that periodontitis is a condition that develops at low oxygen tension, little is                   
known about the influence of HIF on the development of periodontitis. In this context, the present research project aims                   
to evaluate the participation of HIF-1 on the development of experimental periodontitis in mice. It was seen that in                   
animals with deletion of HIF in neutrophils in the context of periodontitis have the same bone resorption in comparison to                    
wild type animals. Thus, it is concluded that the deletion of HIF in neutrophils does not play a major role in bone loss. 
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Introdução 

Durante a ocorrência da periodontite há a migração        
exacerbada de células do sistema imune, tais como        
neutrófilos e macrófagos, que contribui para a       
amplificação da inflamação, agravando ainda mais a       
perda óssea. A periodontite leva a uma redução drástica         
da oxigenação do tecido, condição em que HIF-1α é         
expresso. É sabido que HIF possui participação na        
regulação da sobrevivência e função efetora de células        
do sistema imune, mas ainda não se sabe qual papel HIF           
desempenha em todas as células imunes ao decorrer da         
periodontite. Diante disso, qual seria a importância da        
expressão de HIF-1 em neutrófilos para o       
desenvolvimento da periodontite experimental? 
 

Resultados e Discussão 
Para analisar a importância de HIF-1 em neutrófilos no         
contexto da periodontite experimental, foram realizadas      
induções de periodontite em animais Wild Type e        
Knockout para HIF-1 em neutrófilos e células mielóides e         
posterior análise da perda óssea e análise do perfil de          
citocina. 

 
Figura 1. Análise da perda óssea em mm² em         
camundongos wild type e knockout para HIF-1 em        
neutrófilos. Estes animais permaneceram 7 dias com a        
periodontite induzida. 

 
Figura 2. Análise da perda óssea em mm² em         
camundongos wild type e knockout para HIF-1 em        
células mielóides. Estes animais permaneceram 7 dias       
com a periodontite induzida. 

 
Figura 3. Análise do perfil de citocinas e outros fatores          
na gengiva com a doença periodontal de camundongos        
wild type e knockout para HIF-1 em células mielóides         
Estes animais permaneceram 7 dias com a periodontite        
induzida. 
 

Conclusões 
A deleção de HIF-1 em neutrófilos teve impacto não         
significativo para a perda óssea em camundongos no        
contexto da periodontite. 
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