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RESUMO
A doença periodontal é uma infecção oral iniciada por periodontopatógenos que
desencadeiam a resposta imune culminando com a destruição tecidual. Essa destruição é
mediada pelo hospedeiro através da indução da produção e ativação de enzimas líticas,
citocinas e da estimulação da osteoclastogênese. O objetivo deste estudo foi comparar a
expressão imuno-histoquímica dos fatores envolvidos na reabsorção óssea, RANKL (Ligante
do Receptor Ativador do Fator Nuclear kappa B), OPG (Osteoprotegerina) e TNF-α (Fator de
Necrose Tumoral Alfa) entre a gengiva clinicamente saudável, a gengivite e a periodontite
crônica, correlacionando-os com os parâmetros clínicos periodontais. A amostra consistiu de
83 casos, sendo 12 de gengivas clinicamente saudáveis, 42 de gengivite e 29 de periodontite,
oriundos de 74 pacientes adolescentes e adultos com idade média de 35 anos, sem alterações
sistêmicas e não fumantes, predominantemente do sexo feminino e da raça parda. Não houve
diferença estatisticamente significativa para expressão do anticorpo anti-RANKL (p=0,581) e
da razão RANKL/OPG (p=0,334) quando se comparou as três condições clínicas, mas o antiOPG e anti-TNF-α mostraram diferenças estatisticamente significativas entre os tipos de lesão
(p=0,001 e p<0,001, respectivamente), revelando maior imunoexpressão na periodontite. Nos
casos de periodontite, a variável perda de inserção clínica (PIC) mostrou diferença
estatisticamente significativa e correlação positiva, respectivamente, com a imunomarcação
dos anticorpos anti-RANKL (p=0,002; p=0,001 e r=0,642), anti-OPG (p=0,018; p=0,014 e
r=0,451), anti-TNF-α (p=0,032; p=0,014 e r=0,453) e com a razão percentual de
RANKL/OPG (p=0,018; p=0,002 e r=0,544). A mobilidade dentária (MB) apresentou
diferença estatisticamente significativa somente com a imunoexpressão do anti-RANKL
(p=0,026), e a profundidade de sondagem (PS) apresentou correlação positiva com o antiRANKL (p=0,028 e r=0,409), ambos nos casos de periodontite. Somente nos casos de
gengivite o TNF-α apresentou correlação positiva com o RANKL (p=0,012 e r=0,384) e com
a razão RANKL/OPG (p=0,027 e r=0,341). Diante desses resultados, conclui-se que a maior
imunoexpressão do TNF-α na periodontite demonstra uma relação com a progressão e
severidade da doença periodontal e a correlação entre todos os anticorpos e a perda de
inserção clínica demonstra o envolvimento destes na reabsorção óssea periodontal.

Palavras-chave: Reabsorção óssea, RANKL, OPG, TNF-α, periodontite, doença periodontal,
citocinas, imuno-histoquímica.
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ABSTRACT
Periodontal disease is an infection initiated by oral periodontal pathogens that trigger
an immune response culminating in tissue destruction. This destruction is mediated by the
host by inducing the production and activation of lytic enzymes, cytokines and the stimulation
of osteoclastogenesis. The aim of this study was to compare the immunohistochemical
expression of factors involved in bone resorption, RANKL (Ligand Receptor Activator of
Nuclear Factor kappa B), OPG (Osteoprotegerin) and TNF-α (tumor necrosis factor alpha)
between the gingival healthy, gingivitis and chronic periodontitis and correlate them with
clinical parameters. The sample consisted of 83 cases and 12 clinically healthy gums, 42
gingivitis and 29 periodontitis, from 74 adolescent and adult patients with a mean age of 35
years, without systemic changes and non-smokers, predominantly female and race brown.
There was no statistically significant difference for the expression of anti-RANKL (p = 0.581)
and RANKL / OPG ratio (p = 0.334) when comparing the three conditions, but the anti-OPG
and anti-TNF-α showed statistically significant between the types of injury (p = 0.001 and p
<0.001, respectively), showing greatest expression in periodontitis. In cases of periodontitis,
the variable clinical attachment loss (PIC) was statistically significant and positive
correlation, respectively, with immunostaining of anti-RANKL (p = 0.002, p = 0.001 and r =
0.642), anti-OPG (p = 0.018, p = 0.014 and r = 0.451), anti-TNF-α (p = 0.032, p = 0.014 and r
= 0.453) and the percentage ratio of RANKL / OPG (p = 0.018, p = 0.002 and r = 0.544). The
tooth

mobility

(MB)

showed

a

statistically

significant

difference

only

with

immunohistochemical anti-RANKL (p = 0.026), and probing depth (PD) was positively
correlated with anti-RANKL (p = 0.028 and r = 0.409), both in cases of periodontitis. Only in
cases of gingivitis TNF-α was positively correlated with RANKL (p = 0.012 and r = 0.384)
and the RANKL / OPG ratio (p = 0.027 and r = 0.341). Given these results, we conclude that
the greatest expression of TNF-α in periodontitis demonstrates a relationship with the
progression and severity of periodontal disease and the correlation between all antibodies and
clinical attachment loss demonstrates their involvement in periodontal bone resorption.

Key words: Bone resorption, RANKL, OPG, TNF-α, periodontites, periodontal diseases,
cytokines, immunohistochemical.
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1 INTRODUÇÃO

A doença periodontal é provavelmente uma das doenças crônicas mais comuns nos
adultos, e é iniciada na presença do seu fator etiológico principal, o biofilme dentário
(GÓRSKA et al. 2003). É uma infecção bacteriana crônica caracterizada por inflamação
persistente e destrutiva dos tecidos de suporte dos dentes: tecido conjuntivo e osso alveolar,
sendo uma das grandes responsáveis pela perda dentária na população adulta (MILLER et al.,
2006). Essa destruição é mediada pelo hospedeiro através da indução da produção e ativação
de enzimas líticas e da estimulação da osteoclastogênese.
A perda óssea alveolar mediada pela resposta imunológica do hospedeiro frente ao
acúmulo de biofilme é um dos sinais mais importantes da periodontite.

Entretanto, a

emergência atual da osteoimunologia tem aumentado o interesse em definir os mecanismos
que constituem a base da reabsorção óssea na doença periodontal. Entre outros mecanismos,
destaca-se a remodelação óssea, que é coordenada pela interação entre RANK, RANKL e
OPG, expressões que são fortemente reguladas por mediadores inflamatórios e produtos
bacterianos (SANTOS et al., 2010)
Recentes achados sobre a via RANKL/RANK/OPG têm esclarecido o envolvimento
dessas proteínas como sendo moléculas chaves na regulação do metabolismo ósseo e biologia
da reabsorção óssea. Os papéis chaves da expressão do RANKL e OPG na regulação da
destruição óssea periodontal têm sido demonstrado em vários estudos in vivo e recentes
estudos clínicos (CROTTI et al., 2003; LU et al., 2006; SOEDARSONO et al., 2006;
BOSTANCI et al., 2007b; BUDUNELI et al., 2008), confirmando que ambos RANKL e OPG
podem ser detectados no fluido crevicular gengival e indicando aumento dos níveis de
RANKL e diminuição da OPG em pacientes periodontalmente comprometidos, tanto no
fluido gengival crevicular como em tecidos gengivais.
Além dessas moléculas, para atingir concentrações críticas de mediadores
inflamatórios que levam à reabsorção óssea é necessária a expressão de citocinas proinflamatórias, tais como Interleucinas (IL)-1,-6, -11 e -17, TNF-α (Fator de Necrose Tumoral
Alfa) , fator inibitório de leucemia e oncostatin M (LU et al., 2006; COCHRAN, 2008).
Durante a resposta inflamatória, essas citocinas pro-inflamatórias, podem induzir a
osteoclastogênese pelo aumento da expressão do RANKL e diminuição da produção de OPG
nas células estromais e osteoblastos. Em contraste, mediadores antiinflamatórios como IL-4,
IL-10, IL-13 e IL-18 bem como o IFN- β e IFN-γ, podem diminuir a expressão de RANKL
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e/ou aumentar a expressão de OPG para inibir a osteoclastogênese (LU et al., 2006;
COCHRAN, 2008).
Diferentes citocinas têm sido citadas devido ao seu papel na imunopatologia da doença
periodontal, e seus níveis no fluido crevicular gengival têm se mostrado aumentados nos
casos de agravo nos parâmetros clínicos da doença. Além disso, o tratamento e a melhora das
condições periodontais têm sido associados com a diminuição dos níveis de certas citocinas
no fluido crevicular gengival (TELES et al. 2009).
Diante disto, esta pesquisa visa comparar a expressão do RANKL, OPG e TNF-α,
através da técnica de imuno-histoquímica, em tecidos gengivais de indivíduos saudáveis, com
gengivite induzida por biofilme dental e com periodontite crônica, correlacionando-a com os
parâmetros clínicos periodontais. Com os resultados deste experimento pretende-se contribuir
para o esclarecimento do papel desses marcadores na patogênese e progressão da doença e
verificar a associação dos mesmos com a perda óssea periodontal.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 DOENÇA PERIODONTAL
A doença periodontal (DP), cujo fator etiológico é o biofilme dentário, é uma infecção
bacteriana crônica caracterizada por inflamação persistente que acomete os tecidos
periodontais de proteção e/ou sustentação. Classificando-se em gengivite crônica, a condição
inflamatória limitada às gengivas livre e inserida, e em periodontite a condição
imunoinflamatória que envolve todo o tecido periodontal (gengiva livre e inserida, cemento,
ligamento e osso alveolar), conduzindo à destruição progressiva das estruturas de suporte
(ligamento periodontal e osso alveolar), sendo uma das grandes responsáveis pela perda
dentária na população adulta (LINDHE, KARRING, LANG, 2005; LU et al., 2006; MILLER
et al.,2006).
Essa destruição é mediada pelo hospedeiro através da indução da produção e ativação
de enzimas líticas e da estimulação da osteoclastogênese (GRAVES, 2008). A
infecção/inflamação da doença periodontal está associada com bactérias anaeróbicas e gramnegativas que colonizam a área subgengival e causa elevação local e sistêmica das
prostaglandinas e citocinas pro-inflamatórias, resultando em destruição tecidual (BUDUNELI
et al., 2008). As bactérias Porphyromonas gingivallis, Tannerella forsythensis e
Aggregatibacter actinomycetemcomitans têm sido apontadas como os principais agentes
etiológicos da periodontite. Essas bactérias expressam um grande número de potentes fatores
de virulência e induzem mediadores da resposta inflamatória do hospedeiro, levando a
destruição de tecido conjuntivo e reabsorção óssea alveolar (WARA-ASWAPATI et al.,
2007).
A resposta imune do hospedeiro, tanto inata quanto adaptativa, frente a esses
microrganismos, leva a destruição dos tecidos periodontais, no entanto, recentes estudos têm
sugerido que a resposta imune exerce um duplo efeito, podendo contribuir tanto para a
proteção quanto para a destruição na doença periodontal (TAUBMAN et al., 2005).
As alterações inflamatórias podem permanecer confinadas à área gengival por vários
anos, porém em algumas áreas, com a presença contínua do biofilme periodontopatogênico, a
gengivite poderá evoluir para doença periodontal destrutiva, resultando em perda do
ligamento periodontal e osso alveolar.

Estas alterações inflamatórias na gengiva são

revertidas quando se retomam as medidas adequadas de higiene oral (LÖE, THEILADE,
JENSEN, 1965; LINDHE, KARRING, LANG, 2005).
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A reversibilidade da condição de doença foi descrita pelo estudo da “Gengivite
experimental em humanos” de Löe e colaboradores em 1965, que demonstrou o efeito do
biofilme dentário no desenvolvimento da gengivite. Neste estudo, mostrou-se que 100% dos
indivíduos inflamam as gengivas em até 21 dias de acúmulo de biofilme dentário, e então
sinais clínicos de gengivite se estabelecem apresentando-se com vermelhidão e edema
gengival, maior tendência ao sangramento dos tecidos moles à sondagem delicada, perda
parcial do pontilhado. Nesta fase, se o biofilme dentário for removido e forem instituídas
medidas eficazes de controle do mesmo, os sinais clínicos são reversíveis (LINDHE,
KARRING, LANG, 2005).
Os estudos que avaliam a progressão da doença periodontal, mostram que
obrigatoriamente a Periodontite deve ser precedida de uma Gengivite. No entanto, alguns
indivíduos podem ser acometidos por gengivite durante toda a vida e nunca sofrer perdas no
periodonto de sustentação, ou seja, não desenvolverem a periodontite, pois mecanismos de
defesa do hospedeiro, inerentes ao paciente, exercem um papel decisivo na patogenia e na
susceptibilidade da doença (LÖE et al. 1978, LÖE, ANERUD, BOYSEN, 1992; LINDHE,
KARRING, LANG, 2005). As características clínicas da periodontite são: inflamação
gengival (alterações de cor e textura), sangramento à sondagem, presença de bolsa
periodontal, perda de inserção gengival e do osso alveolar, hiperplasia ou recessão gengival,
exposição de furca, mobilidade e inclinação dentárias aumentadas e, eventualmente,
esfoliação dos dentes (LINDHE, KARRING, LANG, 2005).
Em 1976, Page & Schroeder classificaram a progressão da inflamação gengival e
periodontal, com base nas evidências clínicas e histopatológicas, para descrever a
histopatogênese da doença. Dessa forma, a progressão da doença periodontal foi dividida em
quatro estágios: lesão inicial, lesão precoce, lesão estabelecida e lesão avançada (LINDHE,
KARRING, LANG, 2005). .
O estágio de lesão inicial, onde a gengiva ainda é considerada “clinicamente sadia”,
aparece após 4 dias de acúmulo de biofilme dentário e constitui basicamente uma reação
inflamatória aguda. Os tecidos afetados incluem parte do epitélio juncional e a porção mais
coronal do tecido conjuntivo adjacente. São observados dilatação e aumento da
permeabilidade dos vasos, infiltrado inflamatório que ocupa de 5 a 10% do tecido conjuntivo,
com perda de colágeno nesta área e a principal característica histológica é o aumento na
migração de neutrófilos do plexo vascular gengival para o sulco gengival através do epitélio
juncional (GONÇALVES et al., 2005).
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Na lesão precoce, observada após cerca de 7 dias de acúmulo de biofilme dentário,
ocorre aumento no número de vasos do plexo gengival, o infiltrado já ocupa 15% da área e a
principal característica é um predomínio de linfócitos e macrófagos com poucos plasmócitos
presentes. Neste estágio a gengivite já começa a ser evidenciada clinicamente como uma
gengivite leve (GONÇALVES et al., 2005).
Quando o biofilme dentário se acumula por 2 a 3 semanas, tem início o terceiro
estágio, denominado de lesão estabelecida e caracterizado clinicamente por uma gengivite de
moderada a severa. Ocorre aumento na extensão da área afetada e começa um aumento na
proporção de plasmócitos que passam a ocupar até 30% da área afetada. Linfócitos e
macrófagos são ainda detectados no tecido conjuntivo e neutrófilos no epitélio sulcular. O
epitélio juncional aumenta suas projeções digitiformes em direção ao tecido conjuntivo, já
iniciada de forma discreta no estágio anterior, além de iniciar a sua projeção para apical,
aprofundando o sulco gengival clínico (GONÇALVES et al., 2005).
A lesão estabelecida pode permanecer sem evoluir para o estágio seguinte ou pode
evoluir dando lugar ao estágio de lesão avançada que caracteriza clinicamente a periodontite.
Este último estágio é caracterizado principalmente pelo início da reabsorção óssea
acompanhada por uma predominância de até 50% de plasmócitos e mudança nos linfócitos
que passam a predominar os do tipo B ao invés dos do tipo T (GONÇALVES et al., 2005).
Socransky et al. (1984) propuseram a “hipótese da explosão”, na qual a periodontite
crônica progride em episódios de exacerbação e remissão. No entanto, achados de outros
estudos similares indicaram que a progressão da periodontite crônica pode ser um processo
destrutivo lento e contínuo, ao invés de exibir um padrão “explosivo”. Atualmente, considerase que a progressão da periodontite crônica é um processo contínuo na maioria dos indivíduos
e dos sítios, podendo ocorrer ocasionalmente períodos de exacerbação (LINDHE, LANG,
KARRING, 2010).
Existe uma relação estabelecida entre a reabsorção óssea periodontal e o biofilme
dentário. O processo inflamatório que ocorre na doença periodontal é caracterizado pela
infiltração de leucócitos, os quais limitam o nível da invasão bacteriana. E são diversos
fatores que promovem o recrutamento dos leucócitos, incluindo produtos bacterianos,
citocinas, resposta imune inata e adaptativa, quimiocinas, mediadores lipídicos e sistema
complemento (GRAVES, 2008).
Embora investigações sobre a patogênese da periodontite sejam tradicionalmente
centradas no papel da infecção bacteriana, nas duas últimas décadas tem-se aumentado o
interesse pela resposta imune do hospedeiro, fator que modula a doença periodontal. Agora é
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entendido que as respostas imune e inflamatória são críticas na patogênese da periodontite e
são formadas por um número de fatores relacionados ao hospedeiro, tanto intrínsecos
(genéticos), como induzidos (ambientais), que contribuem para a variação individual
(TAUBMAN, KAWAI, HAN, 2007).
A resposta inicial à infecção bacteriana é uma reação inflamatória local que ativa a
resposta imune inata. A amplificação dessa resposta inicial localizada resulta na liberação de
citocinas e outros mediadores e na propagação da inflamação através do tecido gengival. A
falha no “encapsulamento” desse “front inflamatório” dentro do tecido gengival resulta na
expansão da resposta para o osso alveolar adjacente. O processo inflamatório então, controla a
destruição do tecido conjuntivo e osso alveolar que são sinais cardinais da DP (COCHRAN,
2008).
O papel da resposta imune na doença periodontal é complexo, pois existem evidências
que uma resposta imune deficiente aumenta a destruição periodontal e, ao mesmo tempo,
evidências mostram que uma resposta imune vigorosa pode levar a doença periodontal
(GRAVES, 2008).
De uma perspectiva biológica, pode-se considerar a doença periodontal compreendida
em três fases: inflamação, destruição do tecido conjuntivo de fixação seguida pela migração
apical do epitélio juncional, e alteração na remodelação/reabsorção do osso alveolar com
conseqüente perda de densidade e altura óssea (FRODGE et al. 2008).

2.2 REGULAÇÃO DO METABOLISMO ÓSSEO
2.2.1 RANK, RANKL e OPG – Considerações gerais
O osso é um tecido dinâmico que é permanentemente renovado como um mecanismo
intrínseco de se regenerar e como um meio de integrar os vários produtos químicos,
hormonais e biomecânicos de estímulos externos. Em nível celular, a remodelação óssea
segue uma seqüência de repetidos ciclos de reabsorção pelos osteoclastos, os quais derivam
da linhagem de monócitos e macrófagos, seguidos pela formação óssea pelos osteoblastos,
que são provenientes de células mesenquimais pluripotentes (HOFBAUER, HEUFELDER,
2001).
Em condições fisiológicas normais, existe um equilíbrio entre a reabsorção e formação
óssea, o que promove uma homeostase óssea, incluindo a manutenção da integridade
estrutural do metabolismo do cálcio. Em certas condições ósseas inflamatórias, o balanço é
alterado de modo que a formação óssea é aumentada, como na osteopetrose, ou ocorre à
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reabsorção óssea excessiva, como observada na osteoporose e periodontite (COCHRAN,
2008).
A reabsorção óssea é um processo de múltiplas etapas, iniciando-se com proliferação
de precursores dos osteoclastos imaturos, seguindo com a diferenciação e maturação desse
tipo celular, e finalmente a degradação das matrizes orgânicas e inorgânicas do tecido ósseo
(TEITELBAUM, 2000). A osteoclastogênese é regulada por uma cascata de eventos que
envolvem a participação de moléculas e citocinas pro-inflamatórias bem como do eixo
RANKL/RANK/OPG, o qual apresenta um papel crucial em lesões patológicas que envolvem
inflamação crônica (COCHRAN, 2008).
Recentes achados sobre a via RANKL/RANK/OPG têm esclarecido o envolvimento
dessas proteínas como sendo moléculas chaves na regulação do metabolismo ósseo e biologia
da reabsorção óssea. A formação, diferenciação e atividade dos osteoclastos são reguladas por
essas três proteínas que são membros da superfamília dos ligantes e receptores do fator de
necrose tumoral (LU et al., 2006; ANDRADE et al., 2008; COCHRAN, 2008).
O RANK é um membro da superfamília do receptor do Fator de Necrose Tumoral, que
se associa intracelularmente com Fatores associados com receptor TNF (TRAFs). É um
receptor transmembrana tipo I primariamente expresso em células da linhagem dos monócitos
e macrófagos, incluindo os precursores dos osteoclastos, células B e T, células dendríticas e
fibroblastos (KHOSLA, 2001; LU et al., 2006; COCHRAN, 2008).
O RANKL, também conhecido como OPGL (Ligante da Osteoprotegerina) ou ODF
(Fator de Diferenciação dos Osteoclastos) é um peptídeo de 317 aminoácidos, que existe em
duas formas: a mais comum, com 40-45 kDa, a forma ligada à membrana, e a outra com
31kDa, a forma solúvel. Membro da família do TNF, sendo considerada a mais importante
citocina envolvida em vários estágios da reabsorção óssea é produzido e expresso pelos
osteoblastos ligado à membrana ou clivado na forma solúvel, e é também produzido por
outros tipos celulares incluindo fibroblastos, linfócitos T e B (TEITELBAUM, 2000;
KHOSLA, 2001). O RANKL é uma proteína necessária e importante na osteoclastogênese,
pois se liga ao RANK presente na superfície dos pré-osteoclastos e osteoclastos, estimulando
a diferenciação dos pré-osteoclastos e a ativação dos osteoclastos maduros, inibindo a
apoptose dos osteoclastos maduros. Citocinas inflamatórias, tais como o TNF-α, presentes no
fluido crevicular de pacientes com periodontite são relacionadas com a estimulação da
produção de RANKL (CROTTI et al., 2003; LU et al., 2006).
A OPG é uma proteína solúvel que funciona como receptor e tem propriedades
antagônicas ao RANKL porque age como inibidor ao interagir com alta afinidade com o
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osteoclastogênese. A superrregulação do RANKL e a sub-regulação da OPG tem sido
implicada em diversas doenças, incluindo osteoporose, artrite reumatóide e doença
periodontal. A OPG é produzida pelas células do ligamento periodontal, fibroblastos
gengivais e células epiteliais e, como o RANKL, é modulada por citocinas inflamatórias
presentes na periodontite. (CROTTI et al., 2003; LU et al., 2006; COCHRAN, 2008)
A reabsorção e formação ósseas são reguladas pela relativa concentração do RANKL
expresso por várias células, bem como do receptor RANK no pré-osteoclasto e do receptor
solúvel OPG. Quando a expressão de RANKL é relativamente elevada em relação ao OPG,
RANKL fica disponível para ligar-se ao RANK no precursor do osteoclasto, inclinando o
balanço a favor da ativação e formação dos osteoclastos e reabsorção óssea, ou seja, quando o
RANK liga-se ao seu ligante específico, inicia-se a osteoclastogênese (Figura 1). A ligação do
RANKL ao pré-osteoclasto ocorre no estágio em que estas células de origem hematopoiéticas
se diferenciam em unidade formadora de colônia de granulócitos e macrófagos (CFU-GM).
Essa ligação na CFU-GM na presença de fator estimulante de colônia de macrófagos (MCSF) induz a diferenciação de pré-osteoclastos em células multinucledas que se tornam
osteoclastos maduros. Quando a concentração da OPG é relativamente maior que a expressão
do RANKL, OPG liga-se ao RANKL inibindo sua ligação ao RANK (Figura 2). Desse modo,
leva a uma redução na formação de osteoclastos e a apoptose dos osteoclastos pré-existentes
(COCHRAN, 2008).

Figura 1. Mecanismo de ação do RANKL expresso por vários tipos celulares e a indução da
osteoclastogênese através da sua ligação com o RANK nos pré-osteoclastos (adaptado de
COCHRAN, 2008).
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Figura 2. Abundância de OPG em relação ao RANKL, inibindo a ligação do RANKL ao
RANK, resultando em redução da osteoclastogênese e promoção da apoptose de osteoclastos
existentes. (adaptado de COCHRAN, 2008).

2.2.2 RANK, RANKL, OPG e a doença periodontal.
A perda óssea alveolar induzida em periodontite pode ser ilustrada através da figura 3.
Quando os patógenos periodontais colonizam a região, induzem reações inflamatórias nos
tecidos circundantes e células imunológicas, como as células B (B), macrófagos (Mø) e
células T, incluindo células Th1 e Th17 são recrutadas para o foco inflamatório. A produção
de citocinas pró-inflamatórias e de prostaglandina E2 é reforçado no sítio inflamatório. As
células T ativadas secretam RANKL em forma solúvel. As citocinas pró-inflamatórias e
prostaglandina E2 desempenham papéis importantes na destruição do osso alveolar através da
indução da expresssão de RANKL pelos osteoblastos. Além disso, receptores “Toll-like”
ligam-se diretamente sobre os osteoblastos e osteoclastos e os sinais mediados por esses
receptores induzem a expressão de RANKL pelos osteoblastos e melhoram a atividade de
reabsorção óssea pelos osteoclastos (KOIDE et al. 2010).
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Figura 3. Perda óssea induzida em periodontite mostrando a ação da respota Th1, Th17, IL17, PGE2, TNF-α, RANKL, OPG e receptores “Toll-like” (TLR) (KOIDE et al. 2010).

Os papéis chaves da expressão do RANKL e OPG na regulação da destruição óssea
periodontal têm sido demonstrado em vários estudos in vivo e recentes estudos clínicos
(CROTTI et al.; 2003; LU et al., 2006; SOEDARSONO et al., 2006; BOSTANCI et al.
2007b; BUDUNELI et al., 2008), confirmando que ambos RANKL e OPG podem ser
detectados no fluido gengival crevicular e indicando aumento dos níveis de RANKL e
diminuição da OPG em pacientes periodontalmente comprometidos, tanto no fluido gengival
crevicular como em tecidos gengivais.
Crotti et al. (2003) compararam os níveis de RANKL e OPG nos tecidos
granulomatosos adjacentes a áreas de perda óssea alveolar de pacientes com periodontite
crônica em relação a pacientes sem periodontite, utilizando imuno-histoquímica. Avaliaram
também quais tipos celulares expressavam esses fatores. Os resultados mostraram níveis
significativamente altos da proteína RANKL expressa em tecidos com periodontite, enquanto
os níveis da proteína OPG foram significativamente baixos. O RANKL estava associado a
linfócitos e macrófagos e a OPG estava associada a células endoteliais em ambos os tecidos.
Para detectar expressão do RNAm do RANKL utilizaram a hibridização in situ e observaram
que muitos leucócitos expressaram o RNAm do RANKL nos casos de periodontite.
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Com o objetivo de estudar os aspectos da inflamação, degradação do colágeno e do
“turnover” ósseo da periodontite, Miller et al. (2006) avaliaram os níveis da IL-1β, da MMP-8
e da OPG na saliva de 57 adultos, comparando 28 indivíduos com doença periodontal de
moderada a severa com 29 indivíduos saudáveis. Os níveis da IL-1β e da MMP-8 foram
significativamente maiores nos indivíduos doentes. Em contrapartida, elevados níveis
salivares de OPG não distinguiram indivíduos saudáveis dos doentes, mas apresentaram
correlação com a profundidade de sondagem em sítios com bolsas maior ou igual a 4 mm, no
entanto a correlação da OPG com a perda de inserção maior ou igual a 2 mm não foi
significativa.
Com o propósito de avaliar a expressão do RNAm do RANKL e OPG e a relação
desses fatores com bactérias periodontopatogênicas na doença periodontal, Wara-aswapati et
al. (2007) coletaram amostras de tecidos gengivais e placas subgengivais de 15 pacientes com
periodontite crônica e 15 pacientes periodontalmente sadios. O RNA foi extraído dos tecidos
e submetidos ao RT-PCR usando primers específicos para RANKL e OPG. Os autores
encontram aumento dos níveis de RNAm do RANKL nos tecidos que exibiam periodontite
crônica e a razão RANKL/OPG foi significativamente mais alta nos indivíduos doentes. Além
disso, observaram que a expressão do RANKL, mas não da OPG foi significativamente
correlacionada com o aumento do número de P. gingivallis.
Bostanci et al. (2007a), ao investigarem a expressão do RNAm (real time PCR) do
RANKL e OPG em tecidos gengivais de 5 grupos de pacientes: saudáveis, com gengivite,
com periodontite crônica, com periodontite crônica associada ao uso de drogas
imunossupressoras e com periodontite agressiva generalizada, observaram forte expressão do
RANKL em mais de 50% dos tecidos com periodontite, mas apenas 25% dos tecidos com
gengivite. Quando se comparou aos indivíduos saudáveis, os níveis de RANKL foram
significativamente maiores em todas as 3 formas de periodontites, mas não nos casos de
gengivite, e o aumento mais proeminente foi observado nas periodontites agressivas
generalizadas. Ao contrário, a OPG foi expressa por todos os tecidos, e seus níveis
marcadamente diminuídos nas periodontites crônicas, mas não em outras formas de doença
periodontal.
Em outro estudo, Bostanci et al. (2007b) compararam os níveis de RANKL e OPG e
sua razão relativa no fluido crevicular gengival de indivíduos saudáveis e com doença
periodontal (gengivite, periodontite crônica, periodontite crônica associada ao uso de drogas
imunossupressoras e periodontite agressiva generalizada), mensurando as concentrações no
fluido crevicular através do ELISA. Os resultados mostraram baixos níveis de RANKL nos
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grupos saudáveis e com gengivite. Não houve diferença nos níveis de RANKL e OPG entre
os grupos de periodontite crônica e periodontite agressiva generalizada, enquanto estes foram
mais baixos no grupo de periodontite crônica associada ao uso de drogas imunossupressoras.
A razão RANKL/OPG foi significativamente mais elevada nos três grupos de periodontite,
comparados com o grupo saudável e com gengivite, e houve correlação positiva com a
profundidade de sondagem e o nível de inserção clínica. Os autores sugerem que a razão
RANKL/OPG pode ser um fator prognóstico para a ocorrência da doença.
Lu et al. (2006) avaliaram o perfil da OPG, RANKL, IL-6 e Oncostatin M (OMS) em
fluido crevicular gengival em humanos através do ELISA e realizaram análise imunohistoquímica para identificação da OPG e do RANKL em células do tecido conjuntivo
gengival. Os autores compararam quatro grupos: sítios clinicamente saudáveis, sítios
levemente doentes, sítios moderadamente doentes e sítios severamente doentes. No ELISA,
encontraram elevados níveis de RANKL, mas não de OPG em sítios doentes de indivíduos
com periodontite. Entretanto, a imunoexpressão da OPG e RANKL não mostrou correlação
com a severidade da doença, mas a contagem do RANKL no fluido crevicular gengival
apresentou correlação positiva e significativa com a IL-6. A marcação imuno-histoquímica
mostrou células RANKL-positivas significativamente distribuídas nas zonas inflamadas do
tecido conjuntivo de indivíduos com periodontite crônica quando se comparou com tecido
saudável, enquanto poucas células OPG-positivas foram observadas, tanto no tecido doente
quanto no tecido saudável.
A pesquisa de Dereka et al. (2010) teve como propósito determinar os níveis de
RNAm do RANKL e OPG, estimados pela técnica RT-PCR, em tecidos gengivais de 14
indivíduos com periodontite crônica avançada após terapia periodontal não cirúrgica e
comparar com 11 indivíduos periodontalmente saudáveis. Além disso, avaliaram a expressão
imuno-histoquímica dessas proteínas. Os autores observaram que o nível de RNAm do
RANKL no grupo de periodontite foi menor que o nível encontrado no grupo saudável, e
também inferior quando comparado com o nível de RNAm da OPG do grupo com
periodontite. Os resultados também mostraram que o RNAm da OPG foi mais intensamente
expresso no grupo saudável quando comparado ao grupo com periodontite, além disso
apresentou níveis mais elevados comparados aos níveis de RNAm do RANKL. A razão
RANKL/OPG apresentou tendência a aumentar no grupo com periodontite, mas não mostrou
significância estatística. A imuno-histoquímica foi realizada em apenas 4 indivíduos
saudáveis e 8 com periodontite, e apresentou expressão de RANKL no epitélio oral e mais
intensamente nas células inflamatórias, enquanto a expressão da OPG foi observada mais
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frequentemente no epitélio oral que nas células inflamatórias e nas amostras com periodontite
mais que nos espécimes saudáveis. Os autores indicaram um possível envolvimento dessas
proteínas na ativação das vias que regulam o reparo dos tecidos periodontais.
Soedarsono et al. (2006) ao estudarem a associação do polimorfismo dos genes
RANK/RANKL/OPG com a periodontite agressiva em 99 pacientes japoneses, verificaram
através da análise de associação com tipos alélicos, que os polimorfismos identificados nos
genes RANK/RANKL/OPG não tinham associação com a periodontite agressiva nessa
população. Embora RANK/RANKL/OPG afete a remodelação óssea e desenvolva um papel
vital na regulação da fisiologia e patologia óssea, os autores não observaram forte evidência
do maior papel dos polimorfismos na patogênese da periodontite agressiva. Entretanto, sugere
que o mecanismo preciso da destruição óssea na periodontite agressiva permanece incerto, e
que mais pesquisas são requeridas para avaliar outras citocinas relacionadas à
osteoclastogênese na via RANK/RANKL/OPG que sejam marcadores genéticos para
periodontite agressiva.
Chen et al. (2008), usando um modelo experimental de doença periodontal induzida
pela injeção de lipopolissacarídeo (LPS) em primeiros molares de ratos Wistar, com ou sem a
transferência do gene OPG para o periodonto, observaram que a injeção de LPS induzia
reabsorção óssea periodontal severa e que onde foi feita a transferência local do gene OPG
houve indução da produção de OPG, e inibição da osteoclastogênese e da reabsorção óssea
alveolar.
Buduneli et al. (2008), ao analisarem a concentração salivar de RANKL e OPG
comparando indivíduos fumantes e não fumantes com periodontite crônica, através do ELISA,
observaram que os indivíduos fumantes apresentaram níveis significativamente mais baixos
de OPG em relação aos não fumantes, e níveis mais elevados de RANKL, mas sem diferença
estatisticamente significativa. Nos grupos sem terapia de suporte periodontal, os indivíduos
fumantes exibiram níveis significativamente mais altos de agravos clínicos periodontais que
os não fumantes, enquanto nos grupos que estavam em terapia de manutenção, não houve
diferença significativa nos parâmetros clínicos entre fumantes e não fumantes. Detectaram
diferença significativa nas concentrações de RANKL e OPG entre os grupos sem tratamento e
o grupo em manutenção. Os autores sugerem que as concentrações de RANKL e OPG são
afetadas pelo fumo, pois não só os fumantes sem tratamento, mas também os que estavam em
terapia de manutenção, exibiram altos níveis de RANKL e baixos níveis de OPG, em relação
aos não fumantes.
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Sakellari, Menti, Konstantinidis (2008) investigaram os níveis de RANKL livres em
amostras de fluido gengival crevicular de pacientes saudáveis e periodontalmente
comprometidos, através do ELISA, e correlacionaram com os parâmetros clínicos e patógenos
periodontais importantes. Os resultados obtidos pelos autores mostraram: que a média dos
níveis de RANKL foi significativamente mais alta no grupo com periodontite comparado com
o controle; que houve correlação estatisticamente significativa entre os níveis de RANKL e a
contagem subgengival de T. denticola; e nenhuma correlação foi observada ente os níveis de
RANKL e a contagem das outras espécies, bem como com os parâmetros clínicos.
Ernst et al. (2007) encontraram que as concentrações do RANKL e IL-10, mensuradas
através do ELISA, em tecidos periodontalmente comprometidos, foram correlacionadas
negativamente, enquanto RANKL e a IL-1β, mostraram correlação positiva. No entanto, não
houve diferença significativa nas concentrações da IL-10 entre tecidos saudáveis e doentes.
Para interpretar o fenômeno da correlação negativa entre a IL-10 e o RANKL, os autores
isolaram células mononucleares do sangue periférico dos pacientes saudáveis e doentes e
estimularam in vitro com a bactéria Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), tanto na
presença de IL-10 como na ausência. Nesta análise, encontraram que a adição da IL-10
suprimia tanto a proliferação quanto a produção de RANKL pelos linfócitos ativados pelo Aa,
indicando que a correlação negativa entre a IL-10 e o RANKL nos tecidos gengivais pode
resultar da função supressora da IL-10, que age reduzindo a produção de RANKL pelas
células T ativadas.
Com o objetivo de avaliar os níveis de fatores relacionados à osteoclastogênese
(RANKL e OPG) no fluido crevicular de indivíduos diabéticos tipo2 bem controlados e
descompensados e a periodontite crônica antes e após três e seis meses de terapia periodontal
não cirúrgica, Santos et al. (2010) estudaram 18 indivíduos diabéticos compensados e 20
descompensados. Os autores verificaram que as concentrações de RANKL e da razão
RANKL/OPG foram maiores nos indivíduos descompensados em todos os períodos
analisados, enquanto que os níveis de OPG foram menores. Em adição, RANKL/OPG
diminuiu nos indivíduos bem controlados, mas não nos indivíduos descompensados após três
meses. Todos os parâmetros clínicos melhoraram significativamente em ambos os grupos
após tratamento.

2.3 CITOCINAS E A PERDA ÓSSEA PERIODONTAL
É sabido que a imunidade depende de duas respostas imunes específicas, a resposta
celular e a humoral, e o equilíbrio entre elas é fortemente regulado por fatores associados com
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células apresentadoras de antígenos e citocinas produzidas pelas células CD4 + (Células T
helper - Th), as quais são divididas em Th1, Th2 e Th17, de acordo com o perfil de citocinas.
Vários estudos têm demonstrado que algumas citocinas, tais como IL-1β, IL-12, TNF-α, INFγ, são envolvidas com a resposta Th1 e induzem principalmente a resposta mediada por
células. Em contraste, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13 são envolvidas com a resposta Th2 e
promove a imunidade humoral devido à produção de fatores de crescimento e de
diferenciação de células B. E citocinas como IL-17 e IL-23 estão envolvidas com a resposta
Th17. Os produtos característicos das citocinas das células Th1 e Th2 são mutuamente
inibitórios na diferenciação e função efetora. Por exemplo, o INF-γ seletivamente inibe a
proliferação de células Th2, enquanto as IL-4 e IL-10 inibem a síntese de citocinas proinflamatórias pelas células Th1, tais como o TNF-α que induz vários eventos associados com
a inflamação, destruição tecidual, reabsorção óssea e produção de metaloproteinases de matriz
e prostaglandina E2. Todas as citocinas desenvolvem um papel crucial na resposta imuneinflamatória, e o desfecho da infecção pode ser atribuído ao equilíbrio na razão relativa entre
elas. (GÓRSKA et al., 2003).
O reconhecimento que a periodontite envolve um componente inflamatório bem como
altera o metabolismo ósseo, tem fornecido uma nova perspectiva sobre a etiologia da doença.
Investigações sobre a doença periodontal são agora consideradas dentro da osteoimunologia,
integrando a imunologia com a biologia óssea (COCHRAN, 2008). Diversos mediadores
inflamatórios e moléculas que destroem os tecidos têm sido detectadas nos tecidos gengivais,
no fluido do sulco gengival e na saliva de pacientes afetados pela periodontite (MILLER et
al., 2006).
Várias citocinas e fatores de crescimento são cruciais para diferenciação e maturação
do osteoclasto que é a célula responsável pela reabsorção óssea. Dentre estes, podemos citar
as interleucinas (IL-1, IL-3, IL-6, IL-11), TNF e GM-CSF. Estes fatores atuam pela
estimulação das células progenitoras de osteoclastos ou participando em um sistema
parácrino, no qual os osteoblastos e células da medula óssea estão fortemente envolvidos. Este
sistema parácrino é essencial para o metabolismo do osso e seus mediadores incluem as
moléculas RANK, RANKL e OPG. Quando o RANK liga-se ao seu ligante específico, iniciase a osteoclastogênese (LACEY et al., 1998; KUMAR, FAUSTO, ABBAS, 2005).
O tecido gengival inflamado contém numerosos tipos de mediadores inflamatórios, os
quais são capazes de estimular a reabsorção óssea e degradação da matriz extracelular,
incluindo IL-1, IL-3 L-6, IL-11, IL-17, Oncostatin M (OMS), TNF-α, TNF-β, bradicinina,
trombina e prostaglandinas (HOLMLUND, HÄNSTRÖM e LERNER, 2004). Essas citocinas
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ósteo-reabsortivas são capazes de induzir a osteólise por meio da estimulação da reabsorção
óssea por osteoclastos presentes em torno do osso alveolar, no entanto, para que essa
reabsorção ocorra, é necessário que precursores dos osteoclastos sejam recrutados para área
do osso perialveolar por essas citocinas que são descritas com um nome genérico de fatores
ativadores osteoclastos (FAOs) (LINS et al., 2007).
As quimiocinas representam uma grande família de citocinas quimiotáticas que
estimulam o recrutamento das células inflamatórias e são produzidas por células do
periodonto, tais como fibroblastos, células endoteliais, macrófagos, osteoclastos, células
epiteliais, leucócitos polimorfo nucleares, monócitos e linfócitos. Algumas quimiocinas
contribuem para a indução da reabsorção óssea porque estimulam um ou mais passos da
reabsorção incluindo o recrutamento, diferenciação, ou fusão das células precursoras de
osteoclastos ou melhoram a sobrevivências dos mesmos (SILVA, et al., 2007).
A inflamação e destruição tecidual vista na periodontite é associada com o tecido
granuloamatoso contendo células inflamatórias, tais como linfócitos T e B, plasmócitos e
algumas células da linhagem de monócitos e macrófagos. Essas células são aptas a produzir
uma variedade de mediadores inflamatórios. Altos níveis de várias citocinas, tais como
Interleucinas-1α (IL-1α), IL-1β, IL-6, prostaglandina E2 (PGE2) e TNF- α, tem sido
encontrados em tecido e fluido crevicular gengival de pacientes portadores de periodontite
avançada (CROTTI et al., 2003).
Existe forte evidência do papel da Interleucina 1 (IL-1) na mediação da perda óssea
estimulada pela patogênese periodontal. Em humanos, sua expressão é elevada no fluido
crevicular gengival em locais de recente perda óssea e/ou de inserção em pacientes com DP.
A IL-6 contribui para reabsorção óssea sendo então considerada uma citocina pró-inflamatória
e apesar de ser detectada nos tecidos gengivais clinicamente sadios, a sua secreção mostra-se
mais significativa e acentuada em sítios de inflamação periodontal, estando essa citocina
intimamente associada à atividade da doença (LU et al., 2006). Os sítios inflamatórios da
periodontite apresentam níveis mais elevados de IL-6, quando comparados àqueles da
gengivite (LINS et al, 2007). O TNF-α também possui um significante papel na perda óssea
característica da DP (GRAVES, 2008).
Um desequilíbrio entre o biofilme dental e a resposta imunológica do hospedeiro
resulta em superexpressão de citocinas pro-inflamatórias e subseqüente destruição do osso
alveolar. Entretanto, o mecanismo preciso da destruição óssea ainda não tem sido claramente
elucidado (LU et al., 2006). Em contraste com outras condições normais em que existe a
remodelação óssea, ou seja, a quantidade de formação óssea é equivalente à quantidade de
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reabsorção óssea, a doença periodontal não apresenta formação óssea subseqüente à
reabsorção. (GRAVES, 2008).
A perda óssea decorrente de uma resposta a uma reação inflamatória depende de dois
fatores críticos. Primeiro, a concentração dos mediadores inflamatórios presentes no tecido
gengival deve ser suficiente para ativar as vias que levam a reabsorção óssea. Segundo, os
mediadores inflamatórios devem penetrar no tecido gengival para alcançar uma distância
crítica do osso alveolar (COCHRAN, 2008). Page & Schroeder (1981) mostraram que a
reabsorção óssea cessa quando é criada uma distância de 2,5mm entre o biofilme e o osso, e
concluíram que as distâncias menores que 2,5mm são provocadas pela invasão bacteriana no
tecido conjuntivo gengival: quanto mais próximas às células inflamatórias do osso, maior o
número de osteoclastos formados e, portanto, maior quantidade de degradação óssea.
Para atingir concentrações críticas de mediadores inflamatórios que levam a
reabsorção óssea é necessária a expressão de citocinas pro-inflamatórias, tais como (IL)-1,-6,
-11 e -17, TNF-α, fator inibitório de leucemia e Oncostatin M. Durante a resposta
inflamatória, essas citocinas pro-inflamatórias, podem induzir a osteoclastogênese pelo
aumento da expressão do RANKL e diminuição da produção de OPG nas células estromais e
osteoblastos. Em contraste, mediadores antiinflamatórios como IL-10 e IL-13, podem
diminuir a expressão de RANKL e/ou aumentar a expressão de OPG para inibir a
osteoclastogênese (Figura 3). (LU et al., 2006; COCHRAN, 2008).

Figura 4. Estimulação e inibição da formação osteoclástica e reabsorção óssea envolvendo
interação
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2.3.1 Fator de necrose tumoral alfa (TNF- α)
O principal membro da superfamília do TNF, o TNF-α/ TNFSF1A é uma citocina próinflamatória e imuno-regulatória que exerce um papel central no processo inflamatório e na
apoptose celular e está envolvida na patogênese de várias condições inflamatórias (FRODGE
et al. 2008; MENDONÇA, 2008). É produzido por monócitos-macrófagos e secretado por
uma variedade de tipos celulares após receber o estímulo de certos componentes das bactérias
gram-negativas e exibe propriedades biológicas pela ligação com dois receptores de altaafinidade (TNF-R), com tamanhos moleculares de 55 kDa e 75 kDa. (NIKOLOPOULOS et
al. 2008; MENDONÇA, 2008).
O TNF-α induz uma série de respostas biológicas através dos seus dois receptores de
superfície celular, denominados TNFR1 e TNFR2 (também chamado de TNFRp55 e TNFR
p75, respectivamente). Ambos podem traduzir sinais intracelulares que estimulam a quebra
proteolítica de I kB, um inibidor citoplasmático do NFK B.

O NFkB ativado é então

translocado para o núcleo, onde induz a transcrição de vários genes TNFα -responsivos. Além
disso, a ligação do TNF α ao seu receptor TNFR1 desencadeia a morte celular programada em
muitas células. Este processo depende da presença do "domínio de morte", localizado na
região citoplasmática de TNFR1, que é ausente em TNFR2 (KOBAYASHI et al. 2000)
O TNF-α é frequentemente encontrado em sítios de inflamação, bem como na
circulação, e acredita-se que seja responsável pela modulação da inflamação sistêmica. A
circulação desta citocina é principalmente derivada da liberação local pelos macrófagos e
células T em lesões articulares inflamatórias, bem como pela circulação das células
mononucleares periféricas. Tem sido sugerido que o TNF- α é um importante fator na
progressão da periodontite e que participa da destruição tecidual pela estimulação da
produção de metaloproteinases da matriz (MMPs) (NILSSON e KOPP 2008).
Um dos papéis mais importantes do TNF- α inclui a regulação da diferenciação de
células hematopoiéticas em células progenitoras. Pode também estimular a produção de
moléculas de adesão como ICAM-1 auxiliando os leucócitos em sua capacidade de adesão às
células endoteliais (LINS et al. 2007), estimular produção de outras citocinas e quimiocinas,
como IL-1α, IL-1β, IL-6 e IL-8 e de MMPs (MENDONÇA, 2008). Finalmente, tal citocina é
um dos reguladores mais importantes do processo de destruição óssea local característica da
doença periodontal (GRAVES, 2008), agindo diretamente na estimulação dos precursores
osteoclásticos e indiretamente no controle do sistema OPG/RANKL, moléculas-chaves do
metabolismo ósseo (BOYCE et al., 2005; CÉSAR-NETO et al. 2008).
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Diversos relatos apontam que o TNF- α atua sinergicamente com a IL-1 e a IL-6,
promovendo a reabsorção óssea, e atua de forma similar a IL-1, induzindo forte diferenciação
osteoclástica pela modulação da expressão do RANKL. (LINS et al. 2007; CÉSAR-NETO et
al. 2008). O TNF- α pode causar reabsorção através da habilidade de estimular a IL-1 e GMCSF, inibindo a síntese de colágeno do osso e induzindo colagenases a estimular a
diferenciação osteoclástica na presença de Fator

est imula nte

de

colônia

de

macrófagos M-CSF (FRODGE et al. 2008). Então, o TNF- α atua na reabsorção óssea
agindo tanto diretamente nos osteoclastos ou indiretamente através da indução da formação
osteoclástica através da estimulação do RANKL produzidos pelos osteoblastos. Dessa forma,
esta citocina pode influenciar a reabsorção óssea tanto na presença como na ausência do
RANKL (BARTOLD et al., 2010).
Altos níveis da citocina TNF- α têm sido encontrados no fluido crevicular gengival e
tecidos gengivais de lesões periodontais, e é claramente identificada como potente indutor de
destruição tecidual e reabsorção óssea em diferentes formas de doença periodontal
(MENEZES, COLOMBO, 2008). Além de ser uma citocina crítica na resposta inflamatória a
infecções, a variabilidade genética na produção do TNF- α após estímulos infecciosos pode
ter uma influência potencial para o desfecho clínico da doença (SCAPOLI, MAMOLINI,
TROMBELLI L, 2007).
Frodge et al. (2008) avaliaram os níveis de TNF- α e RANKL na saliva para verificar a
associação desse marcador com a remodelação e destruição óssea periodontal. Os resultados
mostraram que a média dos níveis de TNF- α foi significativamente mais alta em indivíduos
com doença periodontal e que os indivíduos com níveis mais altos dessa citocina
apresentaram maior sangramento à sondagem, profundidade de sondagem ≥ 4mm e perda de
inserção ≥ 2mm.
Rai (2008) investigou os níveis salivares de TNF- α em 25 pacientes com periodontite
e 10 pacientes saudáveis e observou níveis significativamente mais altos dessa citocina nas
amostras dos pacientes com periodontite sugerindo que a permanente e prolongada presença
de altos níveis de TNF-α na saliva pode contribuir para a progressão da periodontite.
Dağ et al. (2009) com o intuito de determinar o efeito da terapia periodontal não
cirúrgica nos níveis de TNF-α do soro de indivíduos portadores de diabetes tipo 2, avaliaram
45 indivíduos sendo 15 com diabetes bem controlada, 15 indivíduos descompensados e 15
indivíduos sistemicamente saudáveis. O índice de placa, o índice gengival, a profundidade de
sondagem, a perda de inserção clínica, o índice de sangramento gengival, o valor da
hemoglobina glicada e a concentração de TNF-α circulante foram mensurados na linha base e

46

três meses após a terapia periodontal não cirúrgica. Todos os parâmetros clínicos periodontais
e os níveis de TNF-α no soro diminuíram significativamente três meses após a terapia. Os
valores da hemoglobina glicada foram significativamente menores somente nos indivíduos
com diabetes tipo 2 bem controlada. Os autores concluíram que embora a terapia periodontal
não cirúrgica elimine a infecção e inflamação local e sistêmica através da diminuição do
TNF-α, esta não é suficiente para reduzir os valores da hemoglobina glicada em pacientes
descompensados, sem um controle rigoroso da glicemia, num curto período de tempo.
Em outro estudo, Dağ et al. (2010) estudaram indivíduos com doença renal crônica
com o objetivo de avaliar a associação entre os parâmetros clínicos periodontais (IP, IG e PS)
e os níveis de TNF-α e IL-8 no fluido crevicular gengival de 43 pacientes submetidos à
hemodiálise que possuíam doença periodontal e 43 pacientes sistemicamente saudáveis. Os
autores encontraram que os níveis do TNF-α no fluido crevicular gengival dos pacientes
submetidos à hemodiálise foram significativamente maiores do que nos pacientes controle e
verificaram associação positiva entre essa citocina e os parâmetros clínicos periodontais.
A artrite reumatóide e a periodontite são condições inflamatórias crônicas comuns que
apresentam características clínicas e patogênicas similares. Vários estudos têm mostrado o
efeito benéfico do tratamento periodontal sobre a severidade da artrite reumatóide (ORTIZ, et
al., 2009). A atividade do TNF-α é considerada a de maior importância patológica nas
periodontites e artrites reumatóides, e sua inibição por antagonistas biológicos tem mostrado
sucesso (NILSSON e KOPP, 2008). Recentemente, agentes que bloqueiam o TNF- α têm sido
desenvolvidos para o uso terapêutico em pacientes com artrite reumatóide e estudos em
animais e humanos sugerem que o anti- TNF-α também pode ser usado na terapia para reduzir
a severidade das periodontites (NILSSON e KOPP, 2008; ORTIZ et al., 2009).
Diante disto, autores como Ortiz et al. (2009), se propuseram a avaliar o efeito da
terapia periodontal com e sem agentes bloqueadores de TNF- α em 40 pacientes portadores de
artrite reumatóide e periodontite severa. Nesse estudo, 20 indivíduos receberam a medicação
de controle para artrite e os outros 20 receberam a mesma medicação associada com o antiTNF- α. Os dois grupos foram aleatoriamente alocados para tratamento, sendo divididos em 4
grupos de 10: Grupo A (somente tratamento periodontal), grupo B (nenhum tratamento
periodontal e nenhuma droga anti-TNF- α), grupo C (tratamento periodontal e droga antiTNF-α) e grupo D (somente anti-TNF- α). Os autores encontraram que a terapia anti- TNF-α
sem o tratamento periodontal não teve efeito significativo na condição periodontal, no
entanto, os pacientes que receberam tratamento periodontal mostraram uma significativa
diminuição na média DAS28 (índice que avalia a atividade da artrite) e redução na
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concentração do TNF-α do soro (Elisa), concluindo que a terapia periodontal de raspagem e
alisamento corono-radicular associada higiene oral pode contribuir para redução dos sinais e
sintomas da artrite reumatóide, bem como reduzir os níveis de TNF- α no soro .
Ainda devido à similaridade da periodontite com a artrite reumatóide com relação ao
TNF-α induzindo a reabsorção óssea, os benefícios do bloqueio dessa citocina, levou autores
como Pers et al. (2008) a determinar a sua eficácia no tratamento da periodontite. Os autores
detectaram que a perda de inserção clínica diminuiu após a terapia anti-TNF-α, sugerindo que
o bloqueio da atividade do TNF-α pode inibir a reabsorção óssea e ajudar no tratamento da
doença periodontal.
Mayer et al. (2009) também estudaram a influência do anti-TNF-α nos parâmetros
clínicos e imunológicos do periodonto comparando 10 indivíduos com artrite reumatóide que
receberam a infusão do anti-TNF-α, 10 indivíduos com artrite reumatóide sem a terapia antiTNF-α e 10 indivíduos controle. Foram avaliados os níveis de TNF-α no fluido crevicular
gengival bem como os parâmetros clínicos: IP, IG, PS, PIC, Sangramento a sondagem. Os
autores encontraram uma correlação positiva e significativa entre os níveis de TNF- α e a
perda de inserção clínica. O tratamento com anti- TNF- α reduziu os níveis de TNF- α no
fluido crevicular gengival e levou a melhora clínica da condição periodontal.
Com o objetivo de investigar a associação entre mediadores pró-inflamatórios
circulantes (TNF- α, IL-1β, PGE2, serotonina, fator reumatóide) e a periodontite em pacientes
com artrite reumatóide, Nilsson e Kopp (2008) avaliaram 19 pacientes, dos quais coletaram
parâmetros periodontais (nível de inserção, sangramento à sondagem, profundidade de
sondagem) e avaliaram os níveis desses mediadores. Os resultados mostraram que pacientes
com altos níveis de TNF- α em repetidas amostras de plasma tiveram maior freqüência de
sangramento à sondagem, bem como aumento de profundidade de sondagem e maior perda de
nível de inserção comparados com aqueles que apresentaram baixos níveis.
Ao avaliarem a relação entre os parâmetros clínicos periodontais e o perfil de citocinas
em tecidos gengivais inflamados e amostras de soro de 25 pacientes com periodontite crônica,
Górska et al. (2003) observaram através do Elisa que as concentrações da IL-1β, TNF-α, IL-2
e INF-γ foram em média significativamente mais altas nas amostras de soro e biópsias de
tecidos gengivais de pacientes com periodontite comparados com pacientes saudáveis. Em
contraste, os níveis de IL-4 e IL-10 foram geralmente mais baixos ou não detectáveis nos
pacientes doentes e significativamente mais altos nos pacientes saudáveis. Não foi observada
nenhuma associação entre as concentrações dessas citocinas e os parâmetros clínicos
periodontais.
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Mediadores inflamatórios, tais como TNF- α e IL-1β, iniciam a destruição tecidual
através da produção de proteases que degradam a matriz extracelular, principalmente as
MMPs, e ativam mecanismos de reabsorção óssea pela interação entre o RANK e o RANKL
o que leva a diferenciação e ativação de osteoclastos.

Por outro lado, citocinas

antiinflamatórias, tais como IL-10, apresentam papel protetor, inibindo tanto as MMPs através
da indução das TIMPs, como o sistema RANK/RANKL ao estimular a produção de OPG,
inibindo assim, a reabsorção óssea (CLAUDINO et al., 2008).
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3 PROPOSIÇÃO
O propósito deste estudo foi comparar a expressão imuno-histoquímica de fatores
relacionados com a reabsorção óssea: RANKL e OPG, e uma citocina pró-inflamatória (TNFα) na doença periodontal, entre os espécimes teciduais de gengiva clinicamente saudável, de
gengivite induzida por biofilme dentário e de periodontite crônica, correlacionando-a com os
parâmetros clínicos periodontais, com o intuito de fornecer subsídios para melhor
compreensão do papel desses marcadores na patogênese e progressão da doença periodontal.
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4 MATERIAS E MÉTODOS
4.1 IMPLICAÇÕES ÉTICAS
A presente pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob protocolo 040/2009 e obteve o
parecer favorável sob o número: 150/2009 (anexo I).

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO
O estudo caracterizou-se como uma pesquisa descritiva observacional baseada em
estudo morfológico e análise comparativa da imunoexpressão dos anticorpos RANKL, OPG e
TNF-α em espécimes de gengivas clinicamente saudáveis, gengivas com gengivite induzida
por biofilme dental e gengivas em sítios de periodontite crônica.

4.3 POPULAÇÃO
A população objeto do presente estudo foi constituída por indivíduos adolescentes e
adultos sem alterações sistêmicas e não fumantes que necessitassem de procedimentos
periodontais ressectivos, sejam para fins estéticos ou curativos, com diagnóstico clínico de
gengiva clinicamente saudável, gengivite ou periodontite crônica, dos quais os espécimes
teciduais gengivais obtidos fossem registrados e emblocados em parafina, no Serviço de
Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia Oral do Curso de Odontologia da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, compreendendo o ano de 2009.

4.4 PROCESSO DE AMOSTRAGEM
4.4.1 Coleta dos espécimes teciduais gengivais
Os espécimes foram obtidos nas clínicas da Disciplina de Periodontia da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, de pacientes submetidos a cirurgias periodontais ressectivas
para fins estéticos (gengivoplastia e cirurgia para correção de sorriso gengival), curativos
(cirurgias de aumento de coroa clínica por indicação protética ou restauradora) ou ainda de
exodontias indicadas, quando se fez necessária a exérese da papila interdental para melhor
coaptação das bordas na sutura e regularização do rebordo alveolar para fins protéticos. Todos
os espécimes foram fixados em Formol a 10% e encaminhados ao Serviço de Anatomia
Patológica da Disciplina de Patologia Oral do Curso de Odontologia da Universidade Federal
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do Rio Grande do Norte/UFRN. Antes dos procedimentos cirúrgicos, realizou-se um exame
clínico periodontal detalhado para o correto diagnóstico e indicação cirúrgica por um
especialista em Periodontia.
Todos os indivíduos pré-selecionados para essa pesquisa, foram informados da
natureza, benefícios, possíveis riscos do presente estudo e seu direito de desistência durante
qualquer etapa do mesmo. Foram incluídos pacientes que, após a leitura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice I), aceitaram participar da pesquisa mediante
assinatura do mesmo, atestando que estavam cientes do objetivo da pesquisa e concordaram
em participar da mesma.
4.4.2 Critérios de inclusão
Foram incluídos na amostra espécimes de pacientes:


Portadores de gengivite induzida por biofilme dental;



Portadores de periodontite crônica;



Portadores de gengivas clinicamente saudáveis que se submeteram a cirurgias
estéticas;



Que se submeteram a cirurgias para: aumento de coroa clínica para fins protéticos e
restauradores; gengivoplastia para correção de aumento gengival induzido pelo
biofilme dental; exodontias por indicação, ortodôntica, protética ou periodontal que
necessite da remoção cirúrgica da papila interdental.

4.4.3 Critérios de exclusão
Foram excluídos da amostra espécimes de pacientes:


Portadores de Periodontite Agressiva;



Portadores de Gengivites associadas a outros fatores que não sejam ao biofilme dental;



Que apresentaram alterações sistêmicas citadas durante anamnese;



Que tinham feito uso de antibióticos ou antimicrobianos locais ou sistêmicos pelo
menos 3 meses antes do procedimento;



Que fossem fumantes;
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Que foram submetidos a cirurgias periodontais que não necessitava da remoção do
tecido gengival, como: enxertos gengivais; enxertos de tecido conjuntivo; retalhos
para raspagem a campo aberto com incisão intra-sulcular e marginal.

4.5 AMOSTRA
A amostra constou de 83 espécimes gengivais obtidos de 74 pacientes:


Grupo controle (CS): Doze espécimes de gengiva clinicamente saudável – coloração
rósea, consistência firme, contorno festonado da margem gengival, papilas firmes que
ocupam todo o espaço disponível abaixo das áreas de contato e ausência de
sangramento à sondagem delicada (LINDHE, KARRING E LANG, 2005).
Profundidade de sondagem menor que 3mm em todos os sítios.



Grupo G: Quarenta e dois espécimes de gengiva exibindo clinicamente Gengivite
induzida por biofilme – profundidade de sondagem pode estar alterada, apresentando
sangramento espontâneo ou à sondagem periodontal, sem perda de inserção
periodontal.



Grupo PC: Vinte e nove espécimes de gengiva exibindo clinicamente Periodontite
Crônica (PC) - profundidade de sondagem maior ou igual a 4mm, apresentando
sangramento espontâneo ou à sondagem periodontal, com perda de inserção
periodontal.

4.6 EXAME CLÍNICO PERIODONTAL
Para realização do exame periodontal, todos os cuidados de biossegurança foram
tomados: Equipamento de Proteção Individual (EPI) para o examinador; esterilização em
autoclave para os materiais críticos; descontaminação do equipo e cadeira. O exame clínico
periodontal foi realizado por um único examinador. Antes do exame clínico, os pacientes préselecionados responderam a uma ficha clínica (apêndice II) contendo dados pessoais e
demográficos, anamnese e exame periodontal para análise dos parâmetros abaixo:


Profundidade de Sondagem (PS): definida como a distância que vai da margem
gengival livre até o ponto em que a extremidade de uma sonda periodontal inserida na
bolsa com força moderada encontra resistência (LINDHE, KARRING e LANG,
2005). A sondagem de sulcos e bolsas foi realizada utilizando-se sonda periodontal
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com marcação de Williams (Trinity® periodontia – Jaraguá, SP, Brasil), nos seguintes
locais: vestibular, disto-vestibular, mésio-vestibular, lingual, mésio-lingual e distolingual.


Perda de Inserção Clínica (PIC): Distância compreendida entre a junção cementoesmalte e o fundo do sulco ou bolsa periodontal, medida em milímetros com auxílio
de uma sonda periodontal com marcação de Williams.



Recessão gengival (RG): definida como a distância em milímetros da junção cementoesmalte até a margem gengival livre. A verificação da presença de recessão gengival
também será realizada através do auxílio de uma sonda periodontal com marcação de
Williams, nos seguintes locais: vestibular, disto-vestibular, mésio-vestibular, lingual,
mésio-lingual e disto-lingual.



Sangramento à Sondagem (SS): definido como sangramento que ocorre após
sondagem, quando a sonda é inserida até o “fundo” do sulco gengival ou bolsa
periodontal e é removida suavemente ao longo da superfície do dente (LINDHE,
KARRING e LANG, 2005). Cada dente na ficha será representado por um quadrado e
cada superfície dentária por um triângulo (vestibular, palatina/lingual, mesial e distal).
Desse modo foi considerado positivo ou negativo.
o Positivo - presença de sangramento à sondagem até 30 segundos após retirada
da sonda
o Negativo – ausência de sangramento à sondagem



Mobilidade (MB): O aumento da mobilidade dentária resultante da perda contínua dos
tecidos de suporte na doença periodontal progressiva ou da sobrecarga dentária e
trauma de oclusão, foi classificado, no presente estudo, em: Grau I: mobilidade da
coroa do dente somente no sentido vestíbulo-lingual e/ou palatino; Grau II:
mobilidade da coroa dentária nos sentidos vestíbulo-lingual e/ou palatino e mésiodistal ; Grau III: mobilidade da coroa do dente nos sentidos vertical (movimento de
intrusão) e horizontais. Neste estudo, a mobilidade dentária foi avaliada com auxílio
do cabo de espelho e pinça clínica.



Mucosa Ceratinizada (MC): definida como a distância que vai da margem gengival
livre até a junção muco-gengival, compreendendo a gengiva livre e a gengiva inserida
(LINDHE, KARRING e LANG, 2005). A mucosa ceratinizada será avaliada também
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com o uso da sonda periodontal com marcação de Williams e medida em milímetros,
no centro da face vestibular de cada dente.

4.7 ELENCO DE VARIÁVEIS
As variáveis independentes estão apresentadas no quadro 1 e as variáveis dependentes
são apresentadas no quadro 2.
VARIÁVEL

DEFINIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

CATEGORIA / ESCALA
DE MEDIDA

INDEPENDENTE

Conformação particular que distingue
o macho da fêmea, atribuindo-lhes um
papel determinado e conferindo-lhes
certas características distintivas.

Mutuamente Exclusiva

Idade

Duração ordinária da vida.

Quantitativa contínua

Anos

Raça

Classificação da população com base
na cor da pele.

Categórica Nominal

1-Branca

mutuamente exclusiva

2-Parda

Sexo

Categórica Nominal

1- Masculino
2 – Feminino

3-Negra

Profundidade
de Sondagem
Perda de
Inserção clínica
Recessão

Distância compreendida entre a
margem gengival e o fundo do sulco
ou bolsa periodontal.

Quantitativa contínua

Milímetros

Distância compreendida entre a junção
cemento-esmalte e o fundo do sulco ou
bolsa periodontal.

Quantitativa contínua

Milímetros

Distância que vai da junção cementoesmalte até a margem gengival livre.

Quantitativa contínua

Milímetros

Mobilidade dentária, classificada em
Grau I: mobilidade da coroa do dente
somente no sentido vestíbulo-lingual
e/ou palatino; Grau II: mobilidade da
coroa dentária nos sentidos vestíbulolingual e/ou palatino e mésio-distal ;
Grau III: mobilidade da coroa do dente
nos sentidos vertical e horizontais.

Categórica ordinal

Grau I

Gengival
Mobilidade

Quadro 1. Variáveis independentes, definição, classificação e categorias.

Grau II
Grau III
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VARIÁVEL

DEFINIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

CATEGORIA / ESCALA
DE MEDIDA

DEPENDENTE
Anticorpo anti-RANKL

Nú me ro de cél ul a s RAN KLposi t i va s n o t ot al d e 5
ca mpo s
par a
cad a
cas o
an al i sad o, send o os val or es
ex pre ssos em p erc ent a ge m.

Quantitativa

Número

Anticorpo anti-OPG

Nú me ro d e cél ul as O P Gposi t i va s n o t ot al d e 5
ca mpo s
par a
cad a
cas o
an al i sad o, send o os val or es
ex pre ssos em p erc ent a ge m.

Quantitativa

Número

Anticorpo anti- TNF-α

Nú me ro de c él u l as TNF -αposi t i va s n o t ot al d e 5
ca mpo s
par a
cad a
cas o
an al i sad o, send o os val or es
ex pre ssos em p erc ent a ge m.

Quantitativa

Número

Quadro 2. Variáveis dependentes, definição, classificação e categorias

4.8 ANÁLISE MORFOLÓGICA
A análise morfológica foi realizada em microscopia de luz, a partir de cortes
histológicos de 5µm de espessura, corados pela técnica da Hematoxilina / Eosina (H/E). Esta
análise teve por objetivo verificar a qualidade dos espécimes teciduais para posterior preparo
dos cortes de imuno-histoquímica e avaliar a intensidade do infiltrado inflamatório de acordo
com adaptação de Tsai et al. (2004). Cada espécime teve o infiltrado graduado no aumento de
400X, considerando três terços partindo do epitélio para o tecido conjuntivo. Sendo
considerado leve quando as células inflamatórias estavam restritas ao 1/3 superior do campo
próximo ao epitélio, moderado quando o infiltrado ocupava entre 1/3 e 2/3 do campo; e
intenso quando se apresentaram localizadas em mais de 2/3 do campo em direção a
profundidade do espécime. A análise morfológica foi do tipo cega, ou seja, o único
examinador não tinha conhecimento do diagnóstico clínico do espécime que analisava.

4.9 ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO
Os e spécimes fixados em formol a 10% e emblocados em parafina foram
su bmetidos a cortes histológicos de 3µm de espessura, montados em lâminas de vidro
previamente limpas, preparadas com adesivos á base de 3-aminopropyltrietoxi-silano (Sigma
Chemical CO, St. Louis, MO, EUA). Após esse processo, as lâminas foram submetidas á
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técnica

da

imuno-histoquímica

pelo

método

da

estreptoavidina-biotina

(SABC -

str ep toavidin biotin co mp lex), usando anticorpos primários a nt i-RA NKL, anti-OPG
e a nt i- TNF-α conforme especificações no quadro 3.
Clone

Especificidade

Recuperação Antigênica

Diluição

Tempo de
incubação

N-19 (sc-7628)*

RANKL

Citrato pH6.0 – Pascal

1:200

Overnight

N-20 (s c-8468)*

OPG

Citrato pH6.0 – Pascal

1:200

Overnight

2c8*

TNF- α

Pepsina 0,5% 30`37°C

1:100

Overnight

Quadro 3. Clone, especificidade, recuperação antigênica, diluição, tempo de incubação e
fabricante dos anticorpos utilizados. * Santa Cruz Biotechnology

A técnica da imuno-histoquímica se procedeu seguindo os seguintes passos laboratoriais:
 Desparafinização em banhos de Xilol:
o Xilol 1 (30 minutos) –59º
o Xilol 2 (20 minutos) – Temperatura Ambiente (TA)
 Rehidratação em cadeia descendente de etanóis:
o Etanol Absoluto I (5 minutos) – TA
o Etanol Absoluto II (5 minutos) – TA
o Etanol Absoluto III (5 minutos) – TA
o Etanol 95º (5 minutos) – TA
o Etanol 80º (5 minutos) - TA
 Remoção do pigmento formólico com hidróxido de Amônia a 10% em etanol a 95%
(10 minutos) – TA
 Lavagem em água corrente (10 minutos)
 Passagem dupla em água destilada (5 minutos cada)
 Recuperação antigênica
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 Lavagem em água corrente (10 minutos)
 Passagem dupla em água destilada (5 minutos cada)
 Bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio (H2O2) 10 volumes (2
trocas)
 Lavagem em água corrente (10 minutos)
 Passagem dupla em água destilada (5 minutos cada)
 Incubação em solução tampão TRIS-HCL (Tris-hidroximetil-aminometano, Sigma
Chemical, CO, St. Louis, MO, EUA)
 Incubação dos anticorpos primários diluídos em solução tampão de TRIS-HCL (pH
7,4) acrescida de albumina sérica bovina a 1% conservada em azida sódica a 0,1%
(BSA – Bioset / AS, São Paulo, Brasil)
 Recuperação antigênica: Citrato pH6 por 10 minutos na panela Pascal
 Incubação dos anticorpos primários: Anti-RANKL, anti-OPG e anti- TNF-α conforme
a otimização da técnica (Quadro 3)
 Lavagem dupla de 5 minutos cada, em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCL.
 Incubação em TRIS-HCL – 2 trocas (5 minutos cada)
 Incubação do anticorpo secundário Biotinylated link (Kit Santa Cruz Cytomation
LSAB+ System-HRP) durante 30 minutos
 Lavagem TRIS-HCL, pH 7,4
 Incubação TRIS-HCL, pH 7,4 (02 passagens – 05 minutos cada).
 Incubação do complexo estreptoavidina HRP (Kit DAKO Cytomation LSAB+
System-HRP) durante 30 minutos - TA
 Lavagem TRIS-HCL, pH 7,4.
 Incubação TRIS-HCL, pH 7,4 (02 passagens – 05 minutos cada).
 Incubação em solução cromógena preparada em 25 a 30 mg de diaminobenzidina
(93,3-diaminobenzidina, Sigma Chemical Co, St. Louis, MO, USA) diluída em 100 ml
de TRIS-HCL, acrescida de 1,2 ml de peróxido de hidrogênio a 10 volumes, durante
03 minutos em câmara escura.
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 Água corrente – 10 minutos
 Água destilada (02 passagens) – 05 minutos cada
 Contracoloração com hematoxilina de Mayer – 10 minutos -TA
 Água corrente – 10 minutos
 Água destilada (02 passagens) – 05 minutos cada
 Desidratação
 Diafanização
 Montagem da lamínula em resina Permount® (Fischer Scientific, Fair Lawn, NJ,
USA).

4.10 ANÁLISE DAS CÉLULAS IMUNOMARCADAS
Foi realizada análise quantitativa da marcação imuno-histoquímica dos antígenos em
todos os espécimes incluídos na amostra. O parâmetro consistiu na positividade da marcação,
sendo consideradas positivas as células do tecido conjuntivo que exibiram coloração
acastanhada, quer seja no núcleo ou seu citoplasma, independente da intensidade da
marcação. Em aumento de 100x os campos foram escolhidos e, com aumento final de 400x,
foram contadas as células positivas. Dessa forma, calculou-se os índices de marcação dos
anticorpos do estudo em porcentagem de células positivas no total de cada caso.
Para a análise das proteínas RANKL, OPG e TNF-α sob aumento total de 400x, foram
capturadas imagens de 05 campos de cada um dos casos (Adaptado de MENEZES et al.,
2006), por meio de máquina fotográfica digital OLYMPUS E-330 (Olympus CorporationTokyo, Japan), acoplada ao microscópio OLYMPUS CX41 (Olympus Corporation- Tokyo,
Japan). As imagens obtidas foram analisadas, por meio do programa Image J (Image and
Processing Analysis in Java- Rasband, W.S., ImageJ, National Institutes of Health, Bethesda,
Maryland, USA, http://rsb.info.nih.gov/ij/, 1997-2004), por dois observadores, em momentos
distintos. Através desse programa, foram contadas as células positivas e negativas para cada
anticorpo, de cada um dos 05 campos de todos os casos, e obteve-se o percentual médio de
células positivas de cada caso. A contagem das células foi do tipo cega e realizada por dois
examinadores, ou seja, no momento da contagem, os examinadores não sabiam o diagnóstico
clínicos dos casos.
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4.11 ANÁLISE DOS DADOS
Os resultados obtidos foram organizados em um banco de dados em uma planilha de
Excel, os quais foram posteriormente transferidos para software SPSS 17.0 para ambiente
Windows, que foram submetidos a testes estatísticos adequados, a fim de testar as hipóteses
levantadas. As variáveis categóricas que caracterizaram a amostra foram descritas com suas
freqüências absolutas e percentuais e as variáveis quantitativas foram descritas com medidas
de tendência central e dispersão.
A análise descritiva também foi realizada para os aspectos histopatológicos das
amostras de tecido gengival no que diz respeito à distribuição do infiltrado por terços,
classificando a intensidade do infiltrado inflamatório em leve, moderado e intenso, bem como
a associação com condição clínica e com a perda de inserção clínica.
O teste de Kruskal-Wallis foi empregado para avaliar a existência de diferença entre a
imunoexpressão dos anticorpos anti-RANKL, anti-OPG, da razão RANKL/OPG e do antiTNF-α e a condição clínica. Para verificar uma possível diferença entre a quantidade de
células imuno-positivas para os anticorpos anti-RANKL, anti-OPG e anti-TNF-α e a razão
percentual de RANKL/OPG, com relação à perda de inserção clínica e à mobilidade dentária,
nos casos de periodontite crônica, empregou-se o teste de Mann-Whitney. Para análise de
possíveis correlações entre a quantidade de células imunomarcadas pelos anticorpos antiRANKL, anti-OPG, anti-TNF-α e a razão RANKL/OPG entre si e com a profundidade de
sondagem, recessão gengival e perda de inserção clinica em todos os casos, foi aplicado o
coeficiente de correlação de Spearman.
Todos os testes foram realizados tomando como base o nível de significância de 5% (p<0,05).
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5 RESULTADOS
A amostra do estudo foi composta por 83 espécimes de tecidos gengivais obtidos de
74 indivíduos adolescentes e adultos sem alterações sistêmicas e não fumantes, e
posteriormente dividia em três condições clínicas distintas, de acordo com o diagnóstico
clínico-radiográfico: espécimes de gengiva clinicamente saudáveis que compuseram o Grupo
CS (controle), amostras de tecido com gengivite crônica (Grupo G) e de periodontite crônica
(Grupo PC).

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
As características descritivas da amostra no que se refere ao sexo, raça, idade,
condição clínica e mobilidade dentária, sendo esta última aplicada somente para os casos de
periodontite crônica, podem ser observadas na Tabela 1.

Tabela 1. Freqüência absoluta e percentual das variáveis independentes categóricas e medidas
de tendência central e dispersão para a variável independente, idade. Natal/RN,
2011.
Variável Independente
Sexo

Categoria

n

%

Feminino
Masculino

67
16

80,7
19,3

Branca
Parda
Negra

33
44
06

39,8
53,0
7,2

Saudável
Gengivite crônica
Periodontite crônica

12
42
29

14,46
50,60
34,94

9
6
3
11

31,0
20,7
10,3
37,9

Raça

Condição clínica

Mobilidade dentária

Idade

Ausente
Grau I
Grau II
Grau III
Variável quantitativa
Média ± DP
35,22 ± 14,93

Mediana
33

Q25-Q75
23-47
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A amostra analisada no estudo foi proveniente de indivíduos adolescentes e adultos
que não apresentavam alterações na condição sistêmica e não eram fumantes, com idade
média de 35 anos, predominantemente do sexo feminino e a raça com predominância de
indivíduos pardos. Com relação à mobilidade dentária, a maioria dos casos de periodontite
crônica (68,9%) apresentou algum grau de mobilidade dentária (Tabela 1).
A tabela 2 mostra os parâmetros clínicos, profundidade de sondagem e recessão
gengival, analisados para todos os espécimes.

Tabela 2. Medidas de tendência central e dispersão para as variáveis independentes e
quantitativas do estudo relacionadas aos parâmetros clínicos de todos os casos.
Natal/RN, 2011.
Variável independente

Média ± DP

Mediana

Q25-Q75

Profundidade de Sondagem

2,92 ± 1,63

2,5

2–3

Recessão gengival

0,90 ± 1,68

0,00

0–1

Na tabela 3, esses parâmetros clínicos juntamente com a perda de inserção clínica
foram observados separadamente para os casos de periodontite crônica, bem como a média de
idade dos indivíduos portadores dessa doença.
Tabela 3. Medidas de tendência central e dispersão para as variáveis independentes e
quantitativas do estudo relacionadas aos casos de periodontite. Natal/RN, 2011
Variável independente

Média ± DP

Mediana

Q25-Q75

Idade

47,66 ± 11,02

47,0

40,0-53,5

Profundidade de Sondagem

4,26 ± 2,1

3,0

3,0-5,75

Recessão gengival

2,57 ± 1,97

3,0

0,0-4,0

Perda de Inserção clínica

6,74 ± 2,59

6,50

5,0-8,25

A amostra total apresentou uma considerável variação na profundidade de sondagem,
sendo esta entre 1mm e 10mm e na recessão gengival entre 0 e 7mm. Quando se avaliou
somente o grupo PC, observou-se que a média da idade foi superior a da amostra total, bem
como a média dos parâmetros clínicos. A perda de inserção clínica, observada só nos casos de
periodontite, variou entre 2mm e 14mm, observando-se assim, que na amostra existiram casos
de periodontite leve, moderada e severa, no entanto 82,76% foram de periodontite severa.
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5.2 ANÁLISE MORFOLÓGICA

5.2.1 O infiltrado inflamatório e as condições clínicas

A análise descritiva dos aspectos histopatológicos das amostras de tecido gengival no
que diz respeito à distribuição do infiltrado por terços, classificando a intensidade do
infiltrado inflamatório em leve, moderado e intenso, bem como a associação com condição
clínica, podem ser observadas na Figura 5.
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Saudável

Gengivite

Periodontite

Total da
amostra

Leve

58,30%

14,30%

0%

15,70%

Moderado

41,70%

40,50%

17,20%

32,50%

0%

45,20%

82,80%

51,80%

Intenso

Figura 5. Condição clínica e intensidade do infiltrado inflamatório. Natal, RN. 2011.

Quando se avaliou a intensidade do infiltrado inflamatório em todos os espécimes sem
subdivisão da condição clínica, observou-se que a totalidade da amostra foi constituída em
sua maior parte por infiltrado inflamatório de moderado a intenso, constituindo 84,3% dos
casos.
5.2.1.1Gengiva clinicamente saudável
Todos os casos de gengivas clinicamente saudáveis apresentavam um epitélio de
superfície pavimentoso estratificado ceratinizado, com fragmento de epitélio sulcular,
pavimentoso estratificado não ceratinizado. Na lâmina própria evidenciou-se que todos os
casos exibiram de leve a moderado infiltrado inflamatório, sendo este em situação
justaepitelial até o terço médio do espécime, com distribuição difusa e predominantemente
linfoplasmocitário (Figuras 6 e 7).
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5.2.1.2 Gengivite crônica
Os casos classificados como gengivite crônica, exibiram infiltrado inflamatório de
distribuição difusa, sendo por vezes observada uma coleção de células inflamatórias em forma
de placa justaepitelial e geralmente em situação perivascular. O tipo de infiltrado que
predominou foi o linfoplasmocitário. A maioria dos casos (85,7%) exibiu um infiltrado
inflamatório de moderado a intenso, ou seja, envolvendo de dois a três terços da profundidade
do espécime (Figuras 8 e 9).
5.2.1.3 Periodontite crônica
Os casos classificados como periodontite crônica, exibiram infiltrado inflamatório de
distribuição difusa, sendo por vezes observada uma coleção de células inflamatórias de forma
predominantemente difusa. A vascularização apresentou-se mais pronunciada, com vasos
sanguíneos dilatados e ingurgitados de hemácias. A maioria dos casos exibiu um intenso
infiltrado inflamatório (82,8%), ocupando os três terços da profundidade do espécime,
predominantemente plasmocitário (Figura 10, 11, 12 e 13).
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Figura 6. Fotomicrografia de gengiva clinicamente saudável mostrando a
presença de leve infiltrado inflamatório (H/E, 200X).

Figura 7. Fotomicrografia de gengiva clinicamente saudável (H/E, 400X).
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Figura 8. Fotomicrografia de gengivite crônica exibindo moderado e difuso
infiltrado inflamatório (H/E, 200X).

Figura 9. Fotomicrografia de gengivite crônica destacando infiltrado inflamatório
linfoplasmocitário em situação perivascular (H/E, 400X).
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Figura 10. Fotomicrografia de periodontite crônica exibindo intenso e difuso
infiltrado inflamatório (H/E, 200X).

Figura 11. Fotomicrografia de Periodontite crônica destacando infiltrado
inflamatório plasmocitário (H/E, 400X).
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Figura 12. Fotomicrografia de periodontite crônica exibindo infiltrado inflamatório
em toda profundidade do espécime (H/E, 100X).

Figura 13. Fotomicrografia de periodontite crônica exibindo intenso infiltrado
inflamatório plasmocitário (H/E, 400X).
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5.2.2 Análise comparativa entre a Intensidade do infiltrado inflamatório e a
Perda de inserção clínica
As variáveis qualitativas, intensidade do infiltrado inflamatório e perda de
inserção clínica foram cruzadas na tentativa de se obter alguma associação. Para
isto, a variável perda de inserção clínica, relacionada ao grupo da periodontite
crônica, foi categorizada pela mediana que teve o valor de 6,5mm, subdividindo o
grupo em menor e maior perda de inserção.
A figura 14 mostra os resultados relacionados à intensidade do infiltrado
inflamatório nos casos de periodontite crônica, comparando com a perda de
inserção clínica.
150,00%
100,00%
50,00%
0,00%
Moderada
Severa

0 a 6,5mm

> 6,5mm

31,30%

0,00%

69%

100%

FIGURA 14. Intensidade do infiltrado inflamatório e perda de Inserção Clínica.
Natal, RN. 2011.
Quando se comparou a intensidade do infiltrado inflamatório com a perda
de inserção clínica, observou-se que, nenhum caso de periodontite apresentou
infiltrado inflamatório leve, apenas 31,30% dos casos (n=5) com perda de
inserção menor ou igual a 6,5mm apresentaram intensidade moderada e que
quanto maior a perda de inserção, maior a tendência de o infiltrado ser mais
intenso.

5.3 RESULTADOS IMUNO-HISTOQUÍMICOS

5.3.1 Análise dos percentuais de positividade da imunoexpressão para os
anticorpos anti-RANKL, anti-OPG e da razão RANKL / OPG e a condição
clínica.
Na tabela 4 observa-se os dados referentes à análise estatística para as
variáveis quantitativas: RANKL e OPG, com base nos percentuais de células
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imuno-positivas no total de células para tais anticorpos e da razão RANKL/OPG
em relação às três condições clínicas.
Tabela 4. Medidas de tendência central e dispersão para as variáveis dependentes
quantitativas: RANKL, OPG e RANKL/OPG em relação à variável
independente principal: condição clínica e sua significância estatística.
Natal/RN, 2011.
Anticorpo
RANKL

Mediana

Saudável
(n=12)
54,81

Gengivite
(n=42)
50,78

Periodontit
e (n=29)
51,63

Q25-Q75

49,86 – 67,17

39,00 – 69,12

40,31 – 75,39

Média

47,92

39,83

42,69

Mediana

62,99

59,23

68,56

Q25-Q75

57,38 – 72,79

50,87 – 64,51

62,91 – 72,71

Média

44,75

32,38

54,79

Mediana

0,882

0,880

0,828

Q25-Q75

0,696 – 1,149

0,671 – 1,205

0,597 – 1,026

Média

45,08

44,81

36,66

p*
0,581

Postos
OPG

0,001

Postos
RANKL/OPG

0,334

Postos
* Teste de Kruskal Wallis
Analisando a tabela 4 pode-se observar

que houve diferença

estatisticamente significativa para OPG, quando foram comparadas as três
condições clínicas, sendo o maior número de células positivas para este anticorpo
encontrado nos casos de periodontite crônica, seguidos dos casos de gengiva
clinicamente saudável. Com relação ao RANKL, não foi encontrada diferença
estatisticamente significativa, no entanto, os casos de periodontite crônica
apresentaram maior positividade que os casos de gengivite crônica, fato
semelhante ao da OPG. Quando foi comparada a razão RANKL/OPG, não se
observou diferença estatisticamente significativa entre os três grupos. As figuras
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de 15 a 22, a seguir, demonstram essa imunoexpressão que foi considerada em
todas as células do tecido conjuntivo.

Figura 15. Fotomicrografia demonstrando marcação para RANKL em
região perivascular e subepitelial em gengiva clinicamente saudável
(LSAB, 400×).

Figura 16. Fotomicrografia destacando forte imunomarcação para RANKL
em gengiva clinicamente saudável associada principalmente a linfócitos
(LSAB, 400×).
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Figura 17. Fotomicrografia demonstrando marcação para RANKL em região
perivascular e associada a células inflamatórias em gengivite crônica (LSAB,
400×).

Figura 18. Fotomicrografia exibindo fraca imunomarcação para RANKL em
relação à quantidade de células inflamatórias na gengivite crônica (LSAB,
400×).
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Figura 19. Fotomicrografia demonstrando forte imunopositividade para
RANKL com distribuição difusa acompanhando o intenso infiltrado
inflamatório linfoplasmocitário na periodontite crônica (LSAB, 400×).

Figura 20. Fotomicrografia demonstrando moderada marcação para OPG
em gengiva clinicamente saudável (LSAB, 400×).
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Figura 21. Fotomicrografia exibindo fraca imunomarcação para OPG em gengivite
crônica (LSAB, 400×).

Figura 22. Fotomicrografia demonstrando imunomarcação marcante da OPG na
periodontite crônica (LSAB, 400×).
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5.3.2 Análise dos percentuais de positividade da imunoexpressão para o
anticorpo anti-TNF-α e a condição clínica.
A tabela 5 expressa os dados referentes à análise estatística para a variável
quantitativa TNF-α, com base nos percentuais de células imuno-positivas no total
de células em relação às três condições clínicas.

Tabela 5. Medidas de tendência central e dispersão para a variável dependente
quantitativa: TNF-α em relação à variável independente principal:
condição clínica e sua significância estatística. Natal/RN, 2011
Condição
Clínica

n

Saudável
12
Gengivite
42
29
Periodontite
* Teste de Kruskal Wallis

TNF-α
Média
Postos
21,08
40,02
53,52

Med

p*
Q25-75
<0,001

36,31
50,33
57,52

22,72 – 45,21
40,06 – 58,46
49,91 – 67,70

Os casos de periodontite crônica apresentaram maior expressão imunohistoquímica para TNF-α, mostrando diferença estatisticamente significativa,
seguidos dos casos de gengivite crônica. Esses dados podem ser observados nas
figuras 23, 24 e 25 a seguir.
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Figura 23. Fotomicrografia exibindo fraca imunomarcação para TNF-α na
gengiva clinicamente saudável, com discreto infiltrado linfocitário (LSAB,
400×).

Figura 24. Fotomicrografia demonstrando moderada imunoexpressão para
TNF-α em gengivite crônica associada a infiltrado linfoplasmocitário (LSAB,
400×).
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Figura 25. Fotomicrografia exibindo forte imunomarcação para TNF-α em periodontite
crônica expresso praticamente em todas as células inflamatórias, predominantemente
linfoplasmocitárias. (LSAB, 400×).
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5.3.3 Análise dos percentuais de positividade da imunoexpressão para os
anticorpos: anti-RANKL, anti-OPG, RANKL / OPG e anti-TNF-α em
relação à perda de inserção clínica.
A verificação de uma possível diferença entre a quantidade de células
imuno-positivas para os anticorpos anti-RANKL, anti-OPG e anti-TNF-α e a
razão percentual de RANKL/OPG, com relação à perda de inserção clínica, nos
casos de periodontite crônica, foi investigada com base na mediana da perda de
inserção (Tabela 6).

Tabela 6. Análise comparativa das variáveis dependentes: RANKL, OPG,
RANKL / OPG e TNF-α, com a variável independente: perda de
inserção clínica, considerando os casos de periodontite crônica.
Natal/RN, 2011.
Anticorpos
RANKL

Perda de
Inserção Clínica
0 a 6,5mm

16

Média dos
Postos
10,69

> 6,5mm

13

20,31

0 a 6,5mm

16

11,63

> 6,5mm

13

19,15

0 a 6,5mm

16

11,63

> 6,5mm

13

19,15

0 a 6,5mm

16

11,94

> 6,5mm

13

18,77

OPG
RANKL / OPG
TNF-α

N

p*
0,002
0,018
0,018
0,032

* Teste de Mann-Whitney
Todos os anticorpos avaliados apresentaram diferença estatisticamente
significativa na imunopositividade com relação à perda de inserção clínica, ou
seja, os casos com maior perda de inserção apresentaram maior quantidade de
células positivas.

5.3.4 Análise dos percentuais de positividade da imunoexpressão para os
anticorpos: RANKL, OPG, RANKL / OPG e TNF-α em relação à
mobilidade dentária.
A avaliação de uma possível diferença entre a quantidade de células
imuno-positivas para os anticorpos anti-RANKL, anti-OPG e anti-TNF-α e a
razão percentual de RANKL/OPG, com relação á mobilidade dentária, nos casos
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de Periodontite crônica, foi investigada com base nas duas categorias em que foi
dividida a mobilidade dentária: Até grau I, correspondendo aos casos com
ausência de mobilidade ou mobilidade grau I; Grau II e III, os casos que
apresentaram mobilidade grau II ou grau III. (Tabela 07).

Tabela 7. Análise comparativa das variáveis dependentes: RANKL, OPG,
RANKL / OPG e TNF-α, com a variável independente: mobilidade
dentária, considerando os casos de periodontite crônica. Natal/RN,
2011.
Anticorpos
RANKL
OPG
RANKL / OPG
TNF-α

Mobilidade
dentária
Até grau I

n
15

Média dos
Postos
11,60

Grau II e III

14

18,64

Até grau I

15

12,07

Grau II e III

14

18,14

Até grau I

15

12,33

Grau II e III

14

17,86

Até grau I

15

12,93

Grau II e III

14

17,21

p*
0,026
0,055
0,081
0,176

* Teste de Mann-Whitney

Na tabela 7 observa-se diferença estatisticamente significativa para a
imunopositividade do RANKL com relação à Mobilidade dentária, e a expressão
da OPG encontrou-se no limiar de significância. A imunoexpressão para o TNF-α
e para a razão de RANKL/OPG, não apresentou diferença estatisticamente
significativa, no entanto, evidenciou-se grande tendência para estes anticorpos de
apresentarem maior quantidade de células positivas nos casos de maior
mobilidade dentária, ou seja, nos casos mais avançados da doença, do mesmo
modo que para o RANKL e OPG.

5.3.5 Correlação entre as variáveis RANKL, OPG, TNF-α, RANKL/OPG e a
profundidade de sondagem para os casos de gengiva clinicamente saudável
Para verificação de possíveis correlações entre a quantidade de células
imunomarcadas pelos anticorpos anti-RANKL, anti-OPG, anti-TNF-α e a razão
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RANKL/OPG entre si e com a mediana da variável independente, profundidade
de sondagem, nos casos de Gengiva clinicamente saudável, foi aplicado o
coeficiente de correlação de Spearman (Tabela 8).

Tabela 8. Coeficiente de correlação de Spearman (r) e sua significância estatística
entre a marcação dos anticorpos RANKL, OPG, TNF-α e a razão
RANKL/OPG, e a variável independente: profundidade de sondagem,
no Grupo CS. Natal/ RN, 2011.

PS
n
12
r
-0,047
p
0,885
n
12
OPG
r
0,681*
p
0,015
n
12
RANKL/OPG
r
-0,493
p
0,103
n
12
TNF-α
r
0,035
p
0,913
* Correlação significativa para p<0,05
** Correlação significativa para p<0,01
RANKL

RANKL
12
0,140
0,665
12
0,783**
0,003
12
0,182
0,572

OPG
12
-0,413
0,183
12
0,000
1,000

RANKL/OPG
12
0,413
0,183

A tabela 8 mostra uma correlação positiva forte e altamente significativa
entre o RANKL e a razão RANKL/OPG. A profundidade de sondagem
apresentou uma correlação positiva fraca com a imunomarcação da OPG.

5.3.6 Correlação entre as variáveis RANKL, OPG, TNF-α, RANKL/OPG e a
Profundidade de Sondagem para os casos de gengivite crônica.
Para verificação de possíveis correlações entre a quantidade de células
imunomarcadas pelos anticorpos anti-RANKL, anti-OPG, anti-TNF-α e a razão
RANKL/OPG entre si e com a mediana da variável independente: profundidade
de sondagem, nos casos de Gengivite crônica, foi aplicado o teste de correlação
de Spearman (Tabela 9).
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Tabela 9. Coeficiente de correlação de Spearman (r) e sua significância estatística
entre a marcação dos anticorpos RANKL, OPG, TNF-α e a razão
RANKL/OPG, e a variável independente: profundidade de sondagem,
no Grupo G. Natal/ RN, 2011.
PS
RANKL

OPG

RANKL/OPG

TNF-α

n
r
p
n
r
p
n
r
p
n
r
p

42
0,122
0,443
42
0,141
0,373
42
0,028
0,862
42
-0,072
0,648

RANKL
42
0,091
0,567
42
0,886**
<0,001
42
0,384*
0,012

OPG
42
-0,326*
0,035
42
-0,033
0,837

RANKL/OPG
42
0,341*
0,027

* Correlação significativa para p<0,05
** Correlação significativa para P<0,01
Na tabela 9 observa-se uma forte correlação positiva e altamente
significativa entre o RANKL e a razão RANKL/OPG. O valor do coeficiente de
correlação de Spearman foi significativo na imunomarcação para RANKL, OPG,
TNF-α e RANKL/OPG, demonstrando uma fraca correlação positiva entre a
imunomarcação do TNF-α com RANKL e com o RANKL/OPG. Uma correlação
negativa e significativa foi observada entre a OPG e o RANKL/OPG.

5.3.7 Correlação entre as variáveis RANKL, OPG, TNF-α, RANKL/OPG,
Recessão e Profundidade de Sondagem para os casos de periodontite crônica.
Para verificação de possíveis correlações entre a quantidade de células
imunomarcadas pelos anticorpos anti-RANKL, anti-OPG, anti-TNF-α e a razão
RANKL/OPG entre si e com as medianas das variáveis independentes:
profundidade de sondagem, recessão gengival e perda de inserção clínica, nos
casos de Periodontite crônica, foi aplicado o teste de correlação de Spearman
(Tabela 10).
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Tabela 10. Coeficiente de correlação de Spearman (r) e sua significância
estatística entre a marcação dos anticorpos RANKL, OPG, TNF-α e a
razão RANKL/OPG, e as variáveis independentes: profundidade de
sondagem, recessão gengival e perda de inserção clínica, no Grupo
PC. Natal/ RN, 2011.
PS

PIC

RANKL

OPG

RANKL/OPG

TNF-α

n
r
p
n
r
p
n
r
p
n
r
p
n
r
p
n
r
p

RG
29
-0,45
0,818
PS
29
29
0,588** 0,661**
0,001
<0,001
PIC
29
29
29
0,322
0,409* 0,642**
0,088
0,028
<0,001 RANKL
29
29
29
29
0,274
0,320
0,451*
0,408*
0,150
0,090
0,014
0,028
OPG
29
29
29
29
29
0,263
0,336
0,544* 0,933** 0,110
0,168
0,074
0,002
<0,001 0,571 RANKL/OPG
29
29
29
29
29
29
0,283
0,212
0,453*
0,257
0,003
0,238
0,137
0,270
0,014
0,178
0,988
0,214

* Correlação significativa para p<0,05
** Correlação significativa para P<0,01

A tabela 10 mostra que a variável perda de inserção clínica apresentou
fraca correlação positiva e significativa com a imunomarcação dos anticorpos
anti-RANKL, anti-OPG, anti-TNF-α e da razão RANKL/OPG, bem como com os
parâmetros clínicos: profundidade de sondagem e recessão gengival. O RANKL
apresentou fraca correlação positiva significativa com a OPG e com a
profundidade de sondagem e forte com a razão RANKL/OPG.
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6 DISCUSSÃO
A doença periodontal é uma infecção localizada que envolve os tecidos de suporte dos
dentes (gengiva, ligamento periodontal, cemento radicular e osso alveolar) e inclui tanto
processos

reversíveis

(gengivite),

como

irreversíveis

(periodontite)

(BASCONES-

MARTINEZ et al., 2011). A gengivite induzida pelo biofilme começa na margem gengival,
podendo estender-se através da unidade gengival remanescente, apresentando sinais clínicos
de inflamação gengival, tais como, eritema, sangramento, sensibilidade, pouca firmeza e
aumento gengival, sem apresentar perda de inserção nem de osso alveolar. A intensidade
individual desses sinais e sintomas clínicos pode variar entre os indivíduos, como também
entre os sítios de uma mesma dentição (LINDHE, LANG, KARRING, 2010). Além disso, a
gengivite pode permanecer nesse estado ou, com a presença contínua do biofilme
periodontopatogênico, progredir para o estado de periodontite. Entretanto, nem toda gengivite
evolui para periodontite embora toda periodontite apresente uma história prévia de gengivite.
Dessa forma, considera-se que a periodontite crônica inicia-se como uma gengivite induzida
pelo biofilme que, sem tratamento, pode progredir (LINDHE, KARRING, LANG, 2005).
Na periodontite, há destruição do tecido conjuntivo acompanhada pela migração apical
do epitélio juncional, perda óssea e eventual perda dentária. A primeira manifestação clínica
da periodontite é o aparecimento de bolsas periodontais, que oferecem um nicho favorável
para a colonização bacteriana. Ela pode ser diagnosticada pelo exame clínico com sonda
periodontal para determinar a profundidade da bolsa em combinação com imagens de raios-X.
(LINDHE, LANG, KARRING, 2010; BASCONES-MARTINEZ et al., 2011).
É pacífico na literatura que o agente etiológico da doença periodontal é o biofilme
dentário, composto por microrganismos que colonizam a superfície dentária supra ou
subgengivalmente e que a periodontite representa uma resposta inflamatória específica contra
agentes microbianos residentes no biofilme subgengival. Estima-se que cerca de 700 espécies
diferentes de microrganismos são capazes de colonizar a cavidade bucal, e todo indivíduo
pode alocar 150 ou mais espécies diferentes. As relações ecológicas entre a microbiota
periodontal e o seu hospedeiro são, na sua maioria, inofensivas. Ocasionalmente, um
subgrupo de espécies bacterianas pode acarretar destruição do periodonto. O equilíbrio
resultante, de fundamental importância, é geralmente alcançado espontaneamente ou por meio
de terapia (LINDHE, LANG, KARRING, 2010).
A importância clínica da doença periodontal deriva em parte de sua elevada
prevalência, pois esta patologia afeta uma porcentagem relativamente alta da população adulta
em países desenvolvidos e em desenvolvimento e sua prevalência varia significativamente em
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diferentes regiões do mundo, havendo indícios que parece ser mais prevalente nos países em
desenvolvimento (SUSIN et al., 2004). Segundo Bartold et al. (2010) 90% da população sofre
de gengivite e 60% tem periodontite crônica. Estudos no Brasil que avaliaram a gengivite
através da presença de sangramento à sondagem ao redor de todos os dentes, verificaram que
esta tem uma prevalência extremamente alta, de aproximadamente 100% e a de periodontite é
também consideravelmente alta (ARAÚJO e SUKEKAVA, 2007). Susin et al. (2004)
avaliaram a freqüência e extensão de perda de inserção em 853 indivíduos brasileiros
dentados entre 30 e 103 anos, sendo 388 do sexo masculino e 465 do sexo feminino. Os
resultados mostraram que aproximadamente 79% e 52% dos indivíduos exibiram,
respectivamente, perda de inserção > 5mm e > 7mm. Homens, não brancos, de baixa condição
sócio-econômica apresentaram maior perda de inserção clínica.
No entanto, com o aumento da idade, parece haver redução no percentual de
indivíduos com doença gengival sem destruição óssea, com concomitante aumento no
percentual de indivíduos com doença periodontal destrutiva crônica e uma ocorrência de
100% de periodontite destrutiva após os 40 anos de idade. As evidências de diversos estudos
epidemiológicos verificaram uma alta prevalência de doença periodontal destrutiva na
população adulta em geral e um claro aumento na prevalência da doença com a idade, sendo
assim, a doença periodontal parece ser um grande problema mundial de saúde pública que
afeta a maior parte da população adulta após os 35-40 anos (LINDHE, LANG, KARRING,
2010).
A amostra da presente pesquisa foi composta de 50,60% casos de gengivite crônica, o
que confirma a alta prevalência dessa doença, sendo o restante (49,40%) divididos em
gengiva clinicamente saudável (14,46%) e periodontite crônica (34,94%). Os dados que
caracterizaram a amostra apresentaram-se de acordo com a literatura no que diz respeito a
epidemiologia da doença, sendo composta por adultos com idade média de 35 anos,
predominantemente do sexo feminino, da raça não branca. Além disso, pode-se observar que
os indivíduos com periodontite apresentaram média de idade de 47 anos, o que também
corrobora com a informação de que, com o avançar da idade, aumenta o percentual de
periodontite crônica, ou seja, indivíduos com idades maiores apresentam maior prevalência de
periodontite. Na amostra total a média de idade foi inferior aos casos de periodontite crônica
isolada, pois os casos de gengivite crônica e gengiva clinicamente saudáveis representaram
65% da amostra que foi composta por indivíduos mais jovens.
Em concordância com os nossos achados, Crotti et al. (2003) verificaram que a média
de idade no grupo com periodontite foi de 45,2 anos e que a idade pode ser um fator que
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influencia sistemicamente o nível de remodelação óssea. Dereka et al. (2010) também
observaram a média de idade superior no gupo de indivíduos com periodontite crônica
avançada, sendo 51,3 anos, enquanto os indivíduos periodontalente saudáveis apresentaram
média de 25,8 anos de idade. No estudo de Bostanci et al.(2007b) a média de idade dos
indivíduos com periodontite crônica foi de 51 anos, com profundidade de sondagem maior ou
igual a 6mm e perda de inserção clínica maior ou igual a 4mm.
Com relação aos parâmetros clínicos avaliados, todos os indivíduos da nossa pesquisa
apresentaram uma considerável variação na profundidade de sondagem, sendo esta entre 1mm
e 10mm e na recessão gengival entre 0 e 7mm. Esta variação pode ser vista devido à
heterogeneidade da amostra, ou seja, os casos de gengiva clinicamente saudável e gengivite
crônica apresentaram menores valores para essas variáveis, enquanto os casos de peridontite
crônica são responsáveis pelos valores mais altos na amostra. Quando se avaliou somente o
grupo da periodontite crônica, observou-se que a média desses parâmetros clínicos foi
superior a da amostra total. A perda de inserção clínica, observada só nos casos de
periodontite, variou entre 2mm e 14mm, observando-se assim, que na amostra existiram casos
de periodontite leve, moderada e severa, no entanto 82,76% foram de periodontite severa,
sendo a perda de inserção clínica maior ou igual a 5mm. Com relação à mobilidade dentária, a
maioria dos casos de periodontite crônica (68,9%) apresentou algum grau de mobilidade
dentária, o que está associado com a perda de inserção clínica. Mesmo avaliando somente os
casos de periodontite crônica observou-se ainda uma considerável variação nos parâmetros
clínicos.
Essa variabilidade de manifestações clínicas e de diferentes graus de progressão da
doença periodontal pode ser atribuída aos diferentes componentes da microbiota subgengival,
entretanto, evidências sugerem fortemente que é a resposta inflamatória do hospedeiro que
leva a destruição tecidual, e a diversidade de respostas do hospedeiro pode ser responsável por
grande parte dessa variabilidade de manifestações clínicas. Portanto, mesmo as bactérias
sendo necessárias para a iniciação da doença, elas não são suficientes para causar a sua
progressão, a menos que exista uma associação com a resposta inflamatória e susceptibilidade
do hospedeiro (BARTOLD et al., 2010). A iniciação da periodontite é causada por bactérias
anaeróbicas gram-negativas, tais como: Porphyromas gingivalis, Treponema denticola e
Tannerella forsythia. Estas, por sua vez, expressam potenciais fatores de virulência, tais com
toxinas, proteases, adesinas e lipopolissacarídeos que interagem com receptores “Toll like”
culminando com a resposta inflamatória de citocinas, contribuindo para a patogênese da
periodontite. (GARLET et al. 2006; KOIDE et al., 2010).
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A histopatologia dos casos avaliados na presente pesquisa exibiu, em todos os casos,
um epitélio de superfície pavimentoso estratificado ceratinizado, com fragmento de epitélio
sulcular, sendo pavimentoso estratificado não ceratinizado. Na lâmina própria evidenciou-se
que todos os casos exibiram de leve a intenso infiltrado inflamatório, dependendo do tipo de
condição clínica, sendo os casos de periodontite com infiltrado inflamatório mais intenso
(82,8%) e predominantemente linfoplasmocitário, sem nenhum caso de leve infiltrado
inflamatório e os casos de gengivite com apenas 14,30% de infiltrado leve, 40,50% moderado
e 45,20% intenso. A vascularização também foi mais abundante nos casos mais avançados da
doença. Os casos de gengiva clinicamente saudável apresentaram infiltrado inflamatório de
leve (58,30% dos casos) a moderado (41,70%).
De acordo com a literatura, os sintomas clínicos da inflamação podem parecer sutis
nos estágios iniciais da gengivite, mas as alterações histopatológicas fundamentais são bem
marcadas. Ocorrem alterações na rede vascular com vasodilatação, aumentando a exsudação
de fluido crevicular gengival e proteínas, o que torna o tecido edematoso. As células
inflamatórias saem dos vasos e se acumulam no tecido conjuntivo lateral ao epitélio juncional,
sendo o infiltrado composto inicialmente por macrófagos e linfócitos, e posteriormente os
plasmócitos dominam a lesão com substancial depleção do colágeno, como ocorre na
periodontite. Resultados de exames de biópsias humanas revelaram que, em indivíduos
jovens, linfócitos ocuparam uma proporção um tanto maior que os plasmócitos, por outro
lado, em indivíduos mais velhos, os plasmócitos eram o tipo celular predominante em lesões
de periodontite (LINDHE, LANG, KARRING, 2010).
Corroborando o presente estudo, Lemos (2009) detectou, em ratos, que o grupo
controle, caracterizado como lesão inicial, exibiu 73,4% de discreto infiltrado inflamatório e
apenas 26,7% moderado, compatível com o quadro de gengiva clinicamente saudável. Esse
achado pode ser explicado por Page e Shroeder (1976) que afirmaram que este é um termo
usado para descrever o nível de saúde gengival que pode ser atingido por pacientes que
limpam os dentes de maneira meticulosa, mas consistentemente, caracteriza-se por pequeno
infiltrado inflamatório que envolve tanto o epitélio juncional como o tecido conjuntivo
subjacente, abrigando linfócitos e macrófagos, enquanto os neutrófilos predominam na região
do sulco crevicular.

Ainda em concordância com os achados morfológicos deste estudo, Seabra (2006)
observaram que 69,9% do infiltrado inflamatório na periodontite foi difuso e
linfoplasmotcitário e na gengivite 53,8% do infiltrado foi perivascular e justaepitelial e
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também linfoplasmocitário. O aumento da intensidade do infiltrado inflamatório, com
predominância de células tipo crônica (LINS, 2003), associado à dilatação vascular,
aumentando a permeabilidade dos vasos e a estase sanguínea, bem como a angiogênese para a
chegada de mais células de defesa, fazem com que a gengivite passe a ser clinicamente
detectável pela presença de edema e eritema gengival (SEABRA, 2006).
Quando da comparação da intensidade do infiltrado inflamatório com a perda de
inserção clínica, categorizada pela mediana, para os casos de periodontite, observou-se que
apenas 31,3% (n=5) dos casos apresentaram moderada intensidade do infiltrado inflamatório,
sendo estes com perda de inserção menor ou igual a 6,5mm e nenhum caso de periodontite
apresentou infiltrado inflamatório leve. Verificando assim que, quanto maior a perda de
inserção, maior a tendência de o infiltrado ser mais intenso, corroborando mais uma vez com
a literatura clássica da histopatogênese da lesão com relação aos estágios de progressão da
doença periodontal (PAGE e SHROEDER, 1976).
A principal característica da perda óssea mediada pela inflamação na periodontite é o
aumento da atividade osteoclástica sem o correspondente aumento na formação óssea. Está
bem estabelecido que a inflamação e o sistema imunológico estão diretamente envolvidos no
desenvolvimento da periodontite e mais recentemente, o papel do sistema imune no
metabolismo ósseo tem sido reconhecido com o termo osteoimunologia e poderá ser o centro
do desenvolvimento para novos meios de prevenção e controle de perdas ósseas patológicas
em doenças como a periodontite (BARTOLD et al., 2010).
Embora a periodontite seja uma das mais prevalentes patologias humanas associada à
perda óssea, o mecanismo de formação de osteoclastos e reabsorção óssea nessa doença ainda
não é totalmente esclarecido. Sabe-se que algumas citocinas inflamatórias que estimulam a
reabsorção óssea, tais como: IL-1β, TNF, PGE2, INF-γ e IL-6 estão presentes nos tecidos
periodontais, e o papel dos mediadores chaves da atividade osteoclástica, RANK, RANKL e
OPG tem sido amplamente estudado em tecidos periodontalmente saudáveis e inflamados
(CROTTI et al., 2003; BARTOLD et al., 2010; SANTOS et al., 2010). RANKL e OPG são
conhecidos com importantes reguladores positivo e negativo, respectivamente, da
osteoclastogênese e reabsorção óssea (BUDUNELI et al., 2009; SANTOS et al., 2010).
Diversos relatos apontam que o TNF- α atua na reabsorção óssea agindo tanto diretamente nos
osteoclastos ou indiretamente através da indução da formação osteoclástica através da
estimulação do RANKL produzidos pelos osteoblastos. (LINS et al. 2007; CÉSAR-NETO et
al. 2008; BARTOLD et al., 2010).
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A literatura corrobora, em sua maioria, com a informação de que a sobre-regulação do
RANKL e a sub-regulação da OPG possam ser consideradas o mecanismo principal da
modulação local da destruição óssea na periodontite (LU et al., 2006). Diversos estudos
usando metodologias variadas, tais como Elisa (BOSTANCI et al. 2007b; LU et al., 2006;
BUDUNELI et al., 2008; SANTOS et al., 2010), RT-PCR (DEREKA et al., 2010); “Real
time”-PCR (WARA-ASWAPATI et al., 2007; BOSTANCI et al. 2007a) hibridização in situ
(CROTTI et al.; 2003) e imuno-histoquímica (CROTTI et al.; 2003; LU et al., 2006;
DEREKA et al., 2010) mostraram aumento da concentração de RANKL e decréscimo nos
níveis de OPG no fluido crevicular gengival e tecido gengival de indivíduos com periodontite.
Além disso, a hipótese que o aumento da razão RANKL/OPG nos tecidos periodontais seja
associada com a severidade de doença também tem sido confirmada por algumas dessas
pesquisas (BARTOLD et al., 2010; SANTOS et al., 2010; BOSTANCI et al., 2007).
No fluido crevicular gengival, a detecção da proteína RANKL através do Elisa, indica
sua presença dentro do exsudato biológico na sua forma solúvel (BOSTANCI et al., 2008), e a
expressão

imuno-histoquímica

mostra

células

RANKL-positivas

significativamente

distribuídas nas zonas inflamadas do tecido conjuntivo de indivíduos com periodontite (LU et
al., 2006).
Os resultados obtidos no presente estudo não estão totalmente em concordância com a
literatura, pois não foi observada diferença estatisticamente significativa da imunoexpressão
do RANKL quando se comparou a periodontite com a gengivite e com a gengiva clinicamente
saudável, mas os casos de periodontite crônica apresentaram maior positividade que os casos
de gengivite crônica, no entanto, os casos saudáveis apresentaram maior positividade em
relação aos outros grupos. No entanto, a imunoexpressão para a OPG apresentou diferença
estatisticamente significativa entre os grupos, sendo a periodontite com o maior número de
células OPG-positivas seguida pela gengiva clinicamente saudável e pela gengivite. Em
relação à razão RANKL/OPG também não foi verificada diferença estatisticamente
significativa entre as três condições clínicas.
Corroborando esta pesquisa, Dereka, et al. (2010) não detectaram diferença
estatisticamente significativa para a razão RANKL/OPG, mas detectaram altos níveis de
RNAm de RANKL no grupo saudável em relação ao grupo com periodontite, bem como
mostraram que no grupo com periodontite crônica os níveis de RNAm do RANKL foram
inferiores comparados aos níveis de RNAm da OPG. Do mesmo modo, no presente estudo
verificou-se que não só no grupo da periodontite crônica, como nos demais, a expressão da
OPG foi maior do que a do RANKL.
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Contrariamente aos resultados encontrados, Crotti et al. (2003) e Lu et al. (2006)
comparando também a imunoexpressão de RANKL e OPG entre indivíduos com periodontite
e sem periodontite, observaram que o RANKL foi significativamente mais expresso e a OPG
significantemente menos expressa em tecidos com periodontite. Resultados semelhantes
foram encontrados por Wara-aswapati et al.(2007) e Bostanci et al.(2007a) ao investigarem a
expressão de RNAm do RANKL e OPG em tecidos gengivais, pois também observaram
maior expressão de RNAm do RANKL enquanto que os níveis de RNAm da OPG foram
marcadamente diminuídos nos casos de periodontite.
Outros pesquisadores, como Bostanci et al. (2007b), Ernst et al. (2007) e Sakellari,
Menti, Konstantinidis (2008), que analisaram a concentração dessas proteínas no fluido
crevicular gengival através do ELISA, corroboram como os autores acima ao apresentarem
níveis de RANKL também mais elevados nos indivíduos periodontalmente comprometidos.
Essas diferenças nos resultados encontrados podem estar relacionadas com as
diferenças metodológicas dos estudos e com o fato de diversos passos modularem os níveis de
expressão das proteínas, pois embora os níveis de RNAm sejam correlacionados com a
expressão da proteína, diversos outros passos podem modular essa expressão, incluindo o
controle da tradução e a modificação pós-tradução. Ou seja, a discrepância sugere que,
embora as células inflamatórias estejam equipadas com a informação genética para sintetizar
RANKL elas não são capazes de, finalmente, produzir a proteína, provavelmente devido às
modificações pós-transcricionais (WARA-ASWAPATI et al., 2007; DEREKA et al., 2010).
Talvez isso explique a existência de elevados níveis da proteína RANKL no grupo
saudável em relação ao grupo com periodontite, ao contrário da maioria da literatura. Além
disso, as prováveis diferenças das etapas do processo patológico entre os indivíduos do grupo
com periodontite, podem refletir padrões de evolução diferentes neste grupo (DEREKA et al.,
2010), visto que a doença está relacionada com o indivíduo e somente alguns experimentam
destruição avançada que afeta vários dentes e a progressão da doença provavelmente é
contínua, com episódios curtos de exacerbação intercalados com períodos de remissão em
sítios localizados. Sendo assim, não tem como identificar em que período os casos do presente
estudo se encontravam, e isso parece interferir na expressão do RANKL.
Sabe-se que quando a concentração da OPG é relativamente maior que a expressão do
RANKL, OPG liga-se ao RANKL inibindo sua ligação ao RANK, levando a uma redução na
formação de osteoclastos e a apoptose dos osteoclastos pré-existentes (COCHRAN, 2008).
Diante disso, pode-se pensar que a elevada expressão da OPG em relação ao RANKL
encontrada nos casos de periodontite desta pesquisa possa ser uma tentativa do sistema
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imunológico do hospedeiro de tentar combater a osteoclastogênese no momento específico da
doença. Pois em períodos de exacerbação da doença, o que se espera é que esteja ocorrendo
maior destruição tecidual e provavelmente, os níveis de RANKL seriam maiores, mas a
amostra foi obtida em um momento pontual, e não se pode identificar com precisão a
atividade da doença.
Em todas as condições clínicas do presente estudo, os anticorpos foram expressos nas
células inflamatórias, fibroblastos, células epiteliais e células endoteliais, bem como foi
observada marcação na matriz extracelular principalmente para o RANKL. Esses resultados
estão de acordo com os estudos que observaram a expressão do RANKL em células do
ligamento periodontal, osteoblastos, osteoclastos, células estromais, linfócitos T, células
endoteliais e epiteliais e a expressão da OPG em fibroblastos, células do ligamento
periodontal, células da polpa dentária e células endoteliais (WARA-ASWAPATI et al., 2007).
Nesse sentido, Kawai et al. (2006) determinaram que os linfócitos T e B ativados são a
maior fonte celular da produção da proteína RANKL em tecidos gengivais periodontalmente
doentes, do mesmo modo, o presente estudo mostrou que as principais responsáveis pela
imunomarcação do RANKL foram as células inflamatórias que predominaram nas lesões, os
linfócitos e plasmócitos. Crotti et al. (2003) também observaram altos níveis da proteína
RANKL expressa nos tecidos com periodontite, sendo associada a linfócitos e macrófagos e
por vezes na matriz extracelular e níveis significativamente baixos de OPG em tecidos com
periodontite, sendo associada a células endoteliais. Dereka et al. (2010) detectaram que o
RANKL estava expresso também no epitélio, porém mais intensamente nas células
inflamatórias e que a expressão da OPG era mais freqüente no epitélio oral nas amostras de
periodontite.
Os maiores fatores reguladores da destruição das estruturas de suporte periodontal são
mediadores inflamatórios liberados pelas células do hospedeiro e em um hospedeiro
susceptível, a exacerbação da resposta ocorre resultando em excessiva produção de citocinas
pro-inflamatórias, tais como o TNF-α, a IL-1 e IL-6, e subsequente perda de suporte
periodontal. O TNF-α é uma citocina pro-inflamatória multipotente produzida como resultado
da estimulação bacteriana pelos monócitos/macrófagos, leucócitos polimorfo nucleares,
fibroblastos, células epiteliais e endoteliais e osteoblastos. Evidência crescente sugere uma
associação positiva entre o nível de circulação de TNF-α e a gravidade da inflamação
periodontal (PASSOJA et al., 2010). O padrão local de citocinas na região do periodonto tem
sido associado com a progressão e severidade da periodontite. Consequentemente, a expressão
do RANKL tem sido associada com a expressão do TNF-α, resultando em aumento da reação
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inflamatória, enquanto a IL-10 e IL-4 têm sido associadas com a osteoprotegerina e
conseqüente redução da inflamação (GARLET et al., 2006).
A imunomarcação do TNF-α no presente estudo mostrou diferença estatisticamente
significativa entre os grupos, sendo a maior expressão imuno-histoquímica dessa proteína nos
casos de periodontite crônica, seguidos dos casos de gengivite crônica. Esse resultado
encontrado está em concordância com os achados de Frodge et al. (2008) e Rai (2008) que
observaram níveis salivares significativamente mais altos dessa proteína nos indivíduos com
periodontite sugerindo que a presença de altos níveis do TNF-α na saliva pode contribuir para
a progressão da doença. Passoja et al. (2010) avaliaram amostras de soro e também
observaram níveis de TNF-α significativamente mais elevados nos indivíduos com
periodontite crônica. Garlet et al. (2006) também encontraram maior expressão dessa citocina
em indivíduos com gengivite e periodontite crônica comparando com saudáveis, através do
RT-PCR. Bartold et al. (2010) relataram que a superexpressão do TNF-α tem sido associada
com a osteoclastogênese em pacientes com periodontite.
Na avaliação da imunoexpressão das proteínas RANKL, OPG, a razão entre elas e o
TNF-α com relação aos parâmetros clínicos periodontais, foi encontrada diferença
estatisticamente significativa para a imunopositividade de todas as proteínas com relação à
perda de inserção clínica, ou seja, os casos com maior perda de inserção clínica (maior que
6,5mm) apresentaram maior quantidade de células imuno-positivas. Confirmou-se esses
resultados correlacionando a imunomarcação dessas proteínas entre si e com os parâmetros
clínicos. Observou-se que a variável perda de inserção clínica apresentou fraca correlação
positiva e significativa com a imunomarcação de todas as proteínas estudadas, bem como com
os parâmetros clínicos: profundidade de sondagem e recessão gengival. A profundidade de
sondagem apresentou fraca correlação positiva significativa com o RANKL. E entre a
imunomarcação das proteínas, somente o RANKL apresentou fraca correlação positiva
significativa com a OPG e forte com a razão RANKL/OPG.
Diversos resultados são encontrados no que diz respeito à correlação dessas proteínas
com os parâmetros clínicos. Miller et al. (2006) detectaram que elevados níveis salivares de
OPG não distinguiram indivíduos saudáveis dos doentes, mas apresentaram correlação com a
profundidade de sondagem em sítios com bolsas maior ou igual a 4mm, no entanto a
correlação da OPG com a perda de inserção maior ou igual a 2mm não foi significativa.
Bostanci et al. (2007b) verificaram que a razão RANKL/OPG foi significativamente mais
elevada nos três grupos de periodontite (crônica, agressiva e associada a drogas
imunossupressoras), comparados com o grupo saudável e com gengivite, e encontraram
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correlação positiva com a profundidade de sondagem e o nível de inserção clínica. Os autores
referenciados anteriormente, sugerem que a razão RANKL/OPG pode ser um fator
prognóstico para a ocorrência da doença. Mayer et al. (2009) verificaram que o tratamento
com anti- TNF- α reduziu os níveis de TNF- α no fluido crevicular gengival e levou a melhora
da condição periodontal, mostrando que o efeito dessa terapia parece ser promissor na
periodontite, podendo reduzir a inflamação e a reabsorção óssea. Por outro lado, Sakellari,
Menti, Konstantinidis (2008) mostraram que a média dos níveis de RANKL foi
significativamente mais alta no grupo com periodontite comparado com o controle, mas
nenhuma correlação foi observada ente os níveis de RANKL e os parâmetros clínicos.
A literatura tem mostrado que indivíduos com mais altos níveis de TNF-α
apresentaram maior sangramento à sondagem, aumento da profundidade de sondagem e maior
perda de inserção comparados com indivíduos que apresentaram baixos níveis (FRODGE et
al., 2008; NILSSON e KOPP, 2008). Kurtis et al. (2005) e Mayer et al. (2009) detectaram
correlação positiva e estatisticamente significativa entre os níveis do TNF-α no fluido
crevicular gengival e a perda de inserção clínica. Destarte Górska et al. (2003) não
encontraram correlação entre a concentração dessa citocina e os parâmetros clínicos
periodontais. Teles et al. (2009) afirmaram que as médias dos níveis salivares das citocinas
estudadas por ele, incluindo o TNF-α não funcionaram como marcadores para descriminar a
diferença entre indivíduos saudáveis e doentes, provavelmente porque a diluição dos
componentes do fluido crevicular gengival na saliva mascara a existência de diferenças entre
os níveis dessas citocinas entre indivíduos saudáveis e periodontalmente comprometidos.
Os nossos resultados revelaram que quanto maior perda de inserção maior a
imunomarcação das proteínas estudadas, ou seja, as proteínas estão mais expressas nos casos
mais avançados da doença, corroborando alguns estudos citados acima. O RANKL também
mostra correlação com a profundidade de sondagem, confirmando achados de que quanto
mais avançada o estágio da periodontite, maior a participação dessa proteína. A correlação
entre o RANKL e a OPG pode ser explicada pela tentativa da defesa do hospedeiro em
responder a forte expressão do RANKL, ou seja, quando a expressão de RANKL aumenta, a
expressão da OPG também aumenta como um meio de procurar inibir ou minimizar a
osteoclastogênese. A correlação do RANKL com a razão RANKL/OPG é obvia, pois se o
RANKL aumenta, a razão também aumenta, bem como a correlação da perda de inserção com
a profundidade de sondagem e recessão gengival, pois esses dois parâmetros clínicos estão
altamente relacionados com a perda de inserção.
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Do mesmo modo que a perda de inserção, quando se avaliou a mobilidade dentária do
grupo de periodontite crônica, observou-se diferença estatisticamente significativa para a
imunopositividade do RANKL com relação à mobilidade dentária, e a expressão da OPG
encontrou-se no limiar de significância. A imunoexpressão para o TNF-α e para a razão de
RANKL/OPG, não apresentou diferença estatisticamente significativa, no entanto,
evidenciou-se grande tendência para estes anticorpos de apresentarem maior quantidade de
células positivas nos casos de maior mobilidade dentária, ou seja, nos casos mais avançados
da doença, que apresentaram mobilidade grau II ou III.
Nos casos de gengivite também se observou forte correlação positiva e altamente
significativa entre o RANKL e a razão RANKL/OPG. O RANKL apresentou ainda fraca
correlação positiva e significativa com TNF-α, e a razão RANKL/OPG apresentou fraca
correlação positiva e significativa com o TNF-α e correlação negativa com a OPG. Nenhuma
correlação foi observada entre a profundidade de sondagem e a imunoexpressão dessas
proteínas.
A razão RANKL/OPG em tecidos periodontais inflamados tem sido encontrada
elevada tanto pelo aumento de RANK ou decréscimo de OPG, ou ambos (WARAASWAPATI et al., 2007; BOSTANCI et al. 2007b). Esses achados são consistentes com
estudos que investigaram o papel dessa razão em condições de reabsorção óssea, tais como, a
artrite reumatóide. Não somente a razão RANKL/OPG aumenta em sítios de inflamação
periodontal, bem como recentes estudos sugerem que essa razão também esteja relacionada
com a severidade da doença (BARTOLD et al., 2010; SANTOS et al., 2010; BOSTANCI et
al., 2007).
Nesta pesquisa, a diferença do RANKL e da razão RANKL/OPG não apareceu quando
se comparou os três grupos do estudo, mas quando se avaliou somente a periodontite
isoladamente, observou-se que quanto mais grave a doença, maior a imunomarcação dessa
proteína, bem como da OPG e do TNF-α, isto é, nos casos de maior perda de inserção clínica,
reforçando a hipótese que um desequilíbrio na razão RANKL/OPG em tecidos periodontais
está associada com a severidade da periodontite e essas proteínas são possíveis alvos para
regular a destruição óssea na periodontite.
Os nossos achados sugerem um valor diagnóstico para a razão RANKL/OPG,
indicando que esta pode estar associada com a progressão da destruição periodontal e com o
estado da inflamação periodontal. Apesar das evidências de diversos estudos que mostram o
possível papel da superrregulação do RANKL e sub-regulação da OPG na doença periodontal,
o monitoramento desses marcadores individualmente não fornece informação adequada para o
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estado da doença. Sugere-se que esses marcadores, bem como a razão entre eles, sejam
estudados concomitantemente tanto nos tecidos periodontais como no fluido crevicular
gengival. Uma vez que a análise do fluido crevicular gengival detecta proteínas solúveis no
exsudato biológico e a expressão imuno-histoquímica mostra células positivas distribuídas no
tecido em um momento estático da doença.
Outro fator que deve ser levado em consideração é o fato do diagnóstico da condição
da doença ser exclusivamente clínico e radiográfico, isto é, não importa para o diagnóstico
quais eventos estejam ocorrendo no interior do tecido gengival, nem os achados histológicos
desse evento, o que importa é a detecção da perda óssea clínica e/ou radiograficamente. Além
disso, dois fragmentos gengivais com diagnóstico clínico de periodontite são completamente
diferentes do ponto de vista histológico. Por esse motivo, como as amostras do presente
estudo foram diagnosticadas clinicamente, como a maioria das pesquisas, isso não significa
dizer que os fragmentos continham lesões histologicamente compatíveis com o seu
diagnóstico clínico.
É de conhecimento científico que a ligação do RANKL com seu receptor RANK na
superfície dos pré-osteoblastos resulta na ativação do fator nuclear κB, levando a formação
osteoclástica. Enquanto RANKL é considerado o orientador da reabsorção óssea
osteoclástica, TNF tem sido reportado ser capaz de induzir reabsorção óssea osteoclástica na
ausência do RANKL. Além disso, a produção do RANKL é regulada em resposta a presença
de citocinas pro-inflamatórias, tais como TNF-α e IL-1. No nosso estudo o RANKL não
mostrou diferença entre as condições clínicas, mas o TNF-α apresentou-se mais
imunomarcado tanto nos casos de periodontite crônica em relação à gengivite crônica e à
gengiva clinicamente saudável, bem como nos casos com maior perda de inserção no grupo
da periodontite crônica. Pelo fato do TNF- α poder influenciar a formação osteoclástica tanto
na presença como na ausência do RANKL, ele pode ser um potencial alvo terapêutico para o
controle de patologias que envolvem a reabsorção óssea.
Diante do exposto, observa-se que os achados do presente estudo indicam uma
possível interação entre a citocina TNF-α, o RANKL e a OPG na progressão e severidade da
doença periodontal, bem como no processo de reabsorção óssea da periodontite.
Várias abordagens terapêuticas têm sido propostas para prevenir a perda óssea
induzida pela periodontite: a inibição da interação RANKL-RANK, a utilização da terapia
com anti-TNF-α, a inibição de moléculas de sinalização e inibição da função dos osteoclastos.
A administração de inibidores de canais de Ca2+, incluindo difenilhidantoína em pacientes
epilépticos, muitas vezes induz crescimento excessivo dos tecidos gengivais. Por isso,
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acredita-se que o tratamento com inibidores de canais de Ca2+ pode impedir não só a perda do
osso alveolar, mas também a perda de ligamento periodontal (KOIDE et al., 2010).
Atualmente, não se sabe qual abordagem é a mais eficaz para suprimir a perda óssea no
tratamento da periodontite. Mais estudos são necessários para estabelecer estratégias
terapêuticas, visto que drogas que inibem a reabsorção óssea poderão ser utilizadas para o
tratamento da periodontite num futuro próximo. E para se alcançar uma terapêutica que
minimize a reabsorção óssea, são necessárias mais pesquisas com o intuito de compreender
melhor os eventos e fatores que estão associados com a perda óssea na periodontite.
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7 CONCLUSÕES

Com base nos resultados da presente pesquisa conclui-se:

• Não houve diferença estatisticamente significativa na imunoexpressão do RANKL e da
razão RANKL/OPG entre a gengiva clinicamente saudável, a gengivite induzida pelo
biofilme e a periodontite crônica.

• A imunomarcação para o TNF-α mostrou diferença estatisticamente significativa entre as
condições clínicas estudadas apresentando-se maior positividade para os casos de periodontite
crônica, sugerindo uma relação com a progressão e severidade da doença periodontal, além de
indicar que o TNF-α pode induzir reabsorção óssea independentemente da presença do
RANKL.

• A imunomarcação para a OPG mostrou diferença estatisticamente significativa entre as
condições clínicas estudadas apresentando maior positividade para os casos de periodontite
crônica.

• A perda de inserção clínica periodontal mostrou diferença estatisticamente significativa e
correlação positiva e significativa com a expressão dos anticorpos estudados. Acreditando no
papel dessas moléculas na progressão e severidade da doença periodontal.

• A mobilidade dentária e a profundidade de sondagem apresentou diferença estatisticamente
significativa somente com a imunoexpressão do RANKL, revelando que quanto maior a
expressão dessa proteína mais avançado era o estágio da periodontite, indicando possível
papel dessa molécula na indução da reabsorção óssea na periodontite.
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APÊNDICE I

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Ciências da Saúde
Departamento de Odontologia
Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral
Doutorado em Patologia Oral
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Este é um convite para você participar da pesquisa “Expressão imuno-histoquímica
do RANKL, OPG, TNF-α e IL-10 em gengivite e periodontite crônica e concentração do
RANKL, OPG no fluido gengival antes e depois do tratamento periodontal”, coordenada
pelo Prof. Dr. Antonio de Lisboa Lopes Costa. Sua participação é voluntária, o que significa
que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe
traga nenhum prejuízo ou penalidade.
Essa pesquisa procura estudar marcadores envolvidos na reabsorção óssea periodontal,
ou seja, moléculas que participam da perda de osso que ocorre na doença periodontal,
encontrados no tecido gengival dos pacientes que passarão por cirurgias periodontais ou
extrações dentárias. Caso decida aceitar o convite, a gengiva que já seria retirada durante a
cirurgia que você irá se submeter será estocada no laboratório de Patologia Oral da UFRN
para estudo desses marcadores citados acima. Para a remoção dessa gengiva você passará pela
mesma cirurgia a qual já estava programada no seu plano de tratamento odontológico, sendo
realizada sob anestesia local e com técnicas que causam o menor desconforto durante a
cirurgia e no pós-operatório. O desconforto do pós-operatório é mínimo se as recomendações
do pós-operatório forem seguidas corretamente.
Você terá o benefício de ter seu tecido gengival que já será removido, examinado
microscopicamente por um grupo de pesquisadores da área de patologia oral, e no caso de
alguma alteração terá a informação do caso para que se procure ajuda. Os riscos de sua
participação nessa pesquisa são mínimos, porque todos os cuidados de biossegurança e da
técnica serão tomados de acordo com o procedimento ao qual será submetido independente de
querer ou não participar da pesquisa.
Também será coletada uma amostra do fluido crevicular gengival (líquido que fica
entre a gengiva e o dente) do dente que não será extraído, em dois momentos: antes do
tratamento e após o tratamento, para verificar se os níveis dessas moléculas envolvidas na
reabsorção óssea diminuem. Esse procedimento não causa dor, nem desconforto, é feito com
um fino cone de papel absorvente que será inserido entre a gengiva e o dente, do mesmo
modo como se procede com a sonda no exame periodontal de rotina.
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em
nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados
será feita de forma a não identificar os voluntários.
Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será
ressarcido, caso solicite.
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Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta
pesquisa, você terá direito a indenização.
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito
desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Prof. Dr. Antonio de Lisboa Lopes
Costa, na Disciplina de Patologia Oral da Faculdade de Odontologia da UFRN ou pelo
telefone 3215-4108.
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em
Pesquisa da UFRN no Campus Universitário da UFRN ou no telefone (84) 3215-3135.

Consentimento Livre e Esclarecido
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos
e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Fatores
reguladores da osteoclastogênese na doença periodontal: análise da expressão imunohistoquímica do RANKL, OPG, TNF-α e IL-10”.

Participante da pesquisa:
__________________________________________________________

Assinatura do participante:
__________________________________________________________
Pesquisadores responsáveis: Prof. Dr. Antonio de Lisboa Lopes Costa / Doutoranda
Bruna Aguiar do Amaral
Assinatura do Pesquisador responsável:
__________________________________________________________
Tel: (84) 88770302 / (84) 32210895 / (84) 3215-4108

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN – End. Campus Universitário da UFRN
Fone: (84) 3215-3135
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APÊNDICE II

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Ciências da Saúde
Departamento de Odontologia
Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral
FICHA CLÍNICA – TESE DE DOUTORADO
IDENTIFICAÇÃO PESSOAL
NOME:____________________________________________________DATA___/___/____
DATA NASC. ___/___/______ IDADE:______ SEXO: ( ) MASCULINO ( ) FEMININO
RAÇA:_________ PROFISSÃO_________________________
ENDEREÇO:________________________________________________________________
TEL:___________________ CEL: _____________________
ANAMNESE
( )TABAGISMO
( ) ETILISMO
( ) HIPERTENSÃO
( )DOENÇA CARDÍACA
( ) DIABETES
( ) ALERGIA:_______________
( )DOENÇA PULMONAR
( ) MEDICAMENTO :___________________________
( )USOU ANTIBIÓTICO NOS ÚLTIMOS 3 MESES
( )OUTROS:_______________________________________________________________
EXAME PERIODONTAL
Dente

DV
R PS

V
R

PS

MV
R PS

R

DL
PS

R

L
PS

ML
R PS

MB

MC

NI

IG

DIAGNÓSTICO CLÍNICO: __________________________________________________
FATORES ETIOLÓGICOS SECUNDÁRIOS LOCAIS:___________________________
PROCEDIMENTOS (

) EXODONTIA

( ) CIRURGIA PERIODONTAL

TIPO DE CIRURGIA:_______________________________________________________
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