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RESUMO 
 

Marques MR. Integrinas ligantes do peptídeo RGD atuam como mecanotransdutores na 
cartilagem do côndilo mandibular de ratos submetidos a tratamento ortopédico funcional 
[tese]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2007. 
 

O aparelho propulsor da mandíbula é amplamente utilizado na odontologia a fim de 

corrigir discrepâncias de crescimento entre mandíbula e maxila. Ele modula o 

crescimento da cartilagem do côndilo mandibular pela ação de forças indiretas geradas 

por mudanças de postura da musculatura orofacial. Este trabalho visa contribuir para o 

esclarecimento das bases moleculares envolvidas nessa terapia, avaliando a participação 

de integrinas ligantes de fibronectina na transdução das forças mecânicas geradas pelo 

aparelho propulsor da mandíbula. Análises imuno-histoquímicas mostraram que, in vivo, 

a utilização do aparelho em diferentes períodos, que variaram de 3 a 35 dias, modulou a 

expressão das subunidades de integrinas α1 e α2 (ligantes de colágeno) e α5 e αv 

(ligantes de fibronectina) assim como a proliferação celular. Por meio de imuno-

histoquímica e PCR em tempo real se demonstrou que a expressão de fibronectina 

também foi modulada pelo aparelho de forma positiva. In vitro, a aplicação de forças 

distensivas cíclicas em cultura primária de células da cartilagem condilar aumentou a 

expressão de mRNA para fibronectina, fatores de crescimento Insulin-like Growth Factor-I 

e II (IGF-I e IGF-II) e PCNA, um marcador de proliferação celular. A adição do peptídeo 

GRGDSP, que bloqueia a ligação de algumas integrinas à matriz extracelular, impediu o 

aumento na expressão de fibronectina, IGF-I e a proliferação celular, mas não interferiu 

na expressão de IGF-II. Esses resultados sugerem que as forças geradas pelo aparelho 

propulsor da mandíbula modulam o crescimento da cartilagem condilar de ratos. 



Adicionalmente, integrinas ligantes da sequência RGD desempenham um papel 

importante na mecano-transdução, levando à expressão de fibronectina, IGF-I e 

proliferação celular. Desta forma, este estudo contribui para o esclarecimento dos 

mecanismos pelos quais os aparelhos ortopédicos funcionais estimulam o crescimento e 

adaptação da cartilagem do côndilo mandibular.  

 

 

Palavras-chave: Integrinas. Cartilagem. Fibronectina. Fator de crescimento. Proliferação 

celullar. Ortopedia funcional dos maxilares. Mandíbula. 



ABSTRACT 

 

Marques MR. RGD-binding integrins participate in mechanotransduction in the mandibular 
condylar cartilage of rats submitted to functional orthopaedic treatment [Ph. D. Thesis]. 
São Paulo: Biomedical Sciences Institute of the University of São Paulo; 2007. 

 

Mandibular propulsor appliances are widely used in dentistry in order to correct growth 

discrepancies between the maxilla and the mandible. The appliance modulates the growth 

of the mandibular condylar cartilage indirectly, by stimulating postural alterations in the 

orofacial musculature. The aim of this study was to examine some molecular mechanisms 

involved in this therapy, particularly the role of fibronectin-binding integrins on transduction 

of mechanical forces generated by the mandibular appliance. Immunohistochemical 

analyses demonstrated that, in vivo, the use of the appliance for different periods of time 

(from 3 to 35 days) modulated the expression of the α1 and α2 integrin subunits 

(collagen-binding), α5 and αv subunits (fibronectin-binding), as well as cellular 

proliferation. By immunohistochemistry and real time PCR it was shown that fibronectin 

expression was also up regulated by the use of the appliance. In vitro, cyclic distension of 

condylar cartilage-derived cells increased fibronectin mRNA, as well as Insulin-like Growth 

Factor-I and II (IGF-I and IGF-II) mRNA and    PCNA mRNA (a cell proliferation marker). 

The GRGDSP peptide, which competes with some extracellular matrix molecules for 

integrins, blocked the increase in fibronectin, IGF-I and PCNA mRNA, but did not interfere 

with IGF-II mRNA expression. These results suggest that forces generated by the 

mandibular propulsor appliance modulate the growth of the rat condylar cartilage, and that 

RGD-binding integrins participate in mechanotransduction, leading to an increase in 



fibronectin, IGF-I and PCNA expression. In conclusion, this study contributes to clarify the 

molecular mechanisms involved in growth and adaptation of the mandibular condylar 

cartilage promoted by functional orthopedic therapy.  

 

Keywords: Integrins. Cartilage. Fibronectin. Growth factor. Cell proliferation. Maxillary 

functional orthopaedics. Mandible. 
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1.1 Ortopedia Funcional dos Maxilares 

A ortopedia funcional dos maxilares é uma especialidade da odontologia que emprega 

o uso de aparelhos ortopédicos a fim de corrigir discrepâncias de crescimento ântero-

posterior entre os maxilares, reposicionando a mandíbula em relação à maxila. Esta 

terapia procura alterar a tonicidade da musculatura associada à arcada dentária, 

freqüentemente alterando a posição da mandíbula, da língua ou da musculatura 

peribucal, com base na hipótese de que os dentes desalinham-se ou, os ossos 

deformam-se, por um desequilíbrio de função dos músculos da mastigação, da fonação, 

da postura e até da respiração (Martins et al., 1996). Adicionalmente, a fim de restaurar o 

equilíbrio entre os maxilares, os aparelhos ortopédicos geram tensões na musculatura 

orofacial, que são transferidas de forma indireta para a cartilagem do côndilo mandibular, 

modulando, assim, o seu crescimento (McNamara, 1973, Copray et al., 1988). 

A modulação do crescimento mandibular por meio da aplicação de forças mecânicas 

tem sido alvo de inúmeros estudos durante os últimos anos, principalmente com a 

finalidade de corrigir as discrepâncias ósseas entre os maxilares. Estas discrepâncias 

são freqüentes na população e, além das implicações estéticas, ocasionam maloclusões 

com graus variados de severidade que, quando não corrigidas, podem gerar sobrecarga 

na articulação têmporo-mandibular (ATM) e ocasionar patologias articulares dolorosas, 

com comprometimento funcional. 

A ATM é uma articulação bilateral, do tipo diartrose, entre o côndilo da mandíbula e a 

cavidade glenóide do osso temporal. É classificada como uma articulação sinovial que, 
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além de abertura e fechamento, pode realizar movimentos mais complexos como 

protrusão, retrusão e lateralidade, isoladamente ou em associação. Suas superfícies 

articulares são separadas por um disco articular formado por tecido conjuntivo denso com 

fibroblastos, alguns fibrocondrócitos e poucas células indiferenciadas. Vascularização e a 

inervação ocorrem apenas em sua periferia. O músculo pterigóideo lateral insere-se na 

região anterior do côndilo mandibular, enviando feixes também para o disco articular. 

Esse músculo movimenta o côndilo para frente e para baixo durante os movimentos de 

abertura e protrusão mandibular (Ten Cate, 2001) (Figura 1).  

 

Figura 1. Esquema ilustrativo da articulação Temporo-mandibular. A figura mostra a ATM em plano 
sagital. A) Côndilo mandibular; B) Eminência Articular; C) Disco articular; D) Superfície 
articular do côndilo mandibular E) Músculo Pterigóideo lateral e F) Zona bilaminar. (de 
www.emindsource.com/neer/tmj1.htm). 

1.2 Cartilagem do Côndilo Mandibular  

A cartilagem condilar reveste o côndilo da mandíbula. Ela é classificada como uma 

cartilagem secundária (Delatte et al., 2004), pois sua formação embriológica é tardia em 

relação às outras cartilagens, como por exemplo a sincondrose da base do crânio e as 

cartilagens das cápsulas nasal e ocular, classificadas como primárias (Durkin, 1972, 
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Rönning, 1995). 

Em sua porção mais superficial a cartilagem condilar é revestida por uma camada de 

tecido conjuntivo denso contendo poucos fibrócitos distribuídos em uma matriz densa rica 

em colágeno tipo I, com escassos fibrloblastos dispersos entre as fibras colágenas. Tal 

revestimento aparece apenas em duas outras articulações do esqueleto humano: na 

esterno-clavicular e na acrômio-clavicular, que ligam a clavícula ao esqueleto apendicular 

(Sarnat e Wexler, 1966, Petrovic et al., 1975, Ben-Ami et al., 1991). Em um indivíduo 

jovem, a cartilagem condilar é do tipo hialina, mas ao final da segunda década de vida é 

completamente substituída por fibrocartilagem. Nesta fase a atividade proliferativa das 

células cessa, mas pode ser retomada, se necessário (Katchburian e Arana, 1999). 

Da superfície para o interior da cartilagem condilar jovem podem ser observadas sete 

camadas distintas: uma primeira camada formada por tecido fibroso, denominada 

camada fibrosa, abaixo dela uma camada de células indiferenciadas, denominada de 

camada indiferenciada, cujas células se diferenciam formando uma nova porção, a 

camada de condroblastos. Estas células, por sua vez, amadurecem e formam a camada 

de condrócitos que sofrem hipertrofia e constituem a camada hipertrófica. Estas células 

finalmente originam a camada degenerativa, junto à zona de ossificação, onde 

osteoblastos depositam matriz óssea sobre porções de matriz cartilaginosa calcificada, 

ocorrendo o processo de ossificação endocondral (Ten Cate, 2001) (Figura 2). 
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Figura 2.   Camadas da cartilagem do côndilo mandibular. Corte Sagital onde se distinguem as 
diferentes camadas da cartilagem condilar. F) camada fibrosa, I) camada 
indiferenciada, Cb) camada de condroblastos, Cc) camada de condrócitos H) camada 
hipertrófica, D) camada degenerativa e O) início da zona de ossificação. Coloração 
com hematoxilina e eosina (HE). Barra = 50 μm. 

Nas camadas indiferenciada e de condroblastos ocorre intensa proliferação, sendo 

conjuntamente denominadas de compartimento proliferativo (Inoue et al., 1990, Hajjar et 

al., 2003, Nakamura H, 2005). No presente estudo este termo será utilizado. 

O crescimento da cartilagem do côndilo mandibular ocorre por divisão de células 

jovens do compartimento proliferativo e pode ser modulado por fatores genéticos, 

hormônios ou fatores de crescimento que agem tanto na direção quanto na magnitude do 

crescimento (Charlier et al., 1968). 

 Quanto à composição da matriz extracelular (MEC), na cartilagem condilar de fetos 

humanos há presença de colágeno tipo II e condroitim sulfatado na camada de 

condroblastos, enquanto a camada indiferenciada apresenta mais colágeno do tipo I e 

fibronectina. A camada de condrócitos mostra forte metacromasia e há proteoglicanas por 
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toda a cartilagem, distribuídas de forma mais homogênea na camada hipertrófica (Ben-

Ami et al., 1991). 

Assim como a cartilagem epifisária dos ossos longos, a cartilagem condilar é um 

importante centro de crescimento da mandíbula. Contudo, existem algumas diferenças 

entre elas relativas a: 

1) Revestimento - a cartilagem condilar é revestida superficialmente por uma camada 

fibrosa, ao passo que a cartilagem epifisária é revestida em sua porção mais superficial 

por cartilagem hialina; 

2) Proliferação –  na cartilagem condilar a proliferação celular ocorre no 

compartimento proliferativo, localizado logo abaixo da camada fibrosa, enquanto na 

cartilagem epifisária a proliferação ocorre pela divisão dos condrócitos.  

3) Direção de crescimento: a cartilagem condilar cresce em todas as direções, ao 

passo que o crescimento da cartilagem epifisária é unidirecional, incrementando o 

comprimento ósseo. Isso se reflete na disposição celular, aparentemente desorganizada 

na cartilagem condilar e formando colunas ordenadas de células na zona de cartilagem 

seriada da cartilagem epifisária (TenCate, 2001, Junqueira e Carneiro, 2004). Em ambas 

as cartilagens aparecem as camadas hipertrófica e degenerativa, servindo de suporte 

para a ossificação endocondral. 

Além da divergência estrutural, há diferenças também no padrão de crescimento entre 

as duas cartilagens. Embora a atividade proliferativa de ambas diminua com o avanço da 

idade, na cartilagem condilar este potencial é de 4 a 6 vezes menor quando comparado 

ao da cartilagem epifisária no 21o dia de vida (Copray et al., 1988). Em fetos, o padrão de 
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crescimento da cartilagem do côndilo mandibular difere da placa epifisária de ossos 

longos e não tem correlação com o crescimento da mandíbula, indicando que as 

modificações condilares estão mais relacionadas a fatores locais do que aos mecanismos 

de crescimento geral do corpo (Berraquero et al., 1995) 

A expressão de colágeno X e de marcadores endoteliais na zona hipertrófica e de 

ossificação precedem o evento de ossificação endocondral (Anderson, 1995). Shen et al. 

(2005) sugerem que a expressão de colágeno X seja uma evidência direta do real 

crescimento condilar em resposta à protrusão mandíbular em ratos (Shen et al., 2006). 

Estes mesmos autores, a fim de estabelecer um padrão temporal de crescimento 

condilar, demonstraram que a forte expressão destes constituintes na camada 

hipertrófica e região de ossificação durante o período de maior crescimento condilar 

coincide com o período de crescimento somático durante a puberdade, acelerando a 

partir de 38 dias de idade, atingindo o crescimento máximo em 56 dias e diminuindo 

gradualmente após este período. Os autores sugerem que o uso de marcadores 

bioquímicos como indicadores de crescimento condilar pode ser uma nova abordagem 

para descrever o padrão de crescimento temporal do côndilo, como alternativa a 

técnicas menos sensíveis, incapazes de medir alterações sutis na matriz cartilaginosa 

e no processo de ossificação (Shen et al., 2005). 

1.3 Resposta da Cartilagem às Diferentes Forças Mecânicas 

O crescimento da cartilagem pode ser modulado por forças mecânicas, que estimulam 

também a diferenciação celular (Meikle, 1973). A aplicação de forças relativamente 

pequenas parece ser suficiente para a modulação do crescimento condilar (Petrovic et 
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al., 1975, Yang e Luo, 1999). Vários estudos têm demonstrado que em animais jovens, a 

ATM e, especialmente, a cartilagem do côndilo mandibular, apresentam um crescimento 

compensatório em resposta à alteração da função oclusal (Charlier et al., 1968, 

McNamara, 1973, Copray et al., 1988, Stutzmann e Petrovic, 1990, Hajjar et al., 2003). 

Como exemplo, uma simples alteração na consistência da dieta promove modificações 

na carga mastigatória e no posicionamento do côndilo dentro da cavidade glenóide, 

alterando a taxa de crescimento condilar e também a distribuição de enzimas 

relacionadas com a degradação da MEC (Kantomaa et al., 1992, Tuominen et al., 1994, 

Pirttiniemi et al., 2004)  

Em ratos e macacos, o uso de diferentes aparelhos ortopédicos funcionais que 

promovem a protrusão mandibular (hiperpropulsor mandibular, Fränkel, ativador de 

Andersen, ativador de Herren, ativador-L.S.U, elásticos para classe II e Bionator de 

Balters), aumentou a proliferação celular e o comprimento da mandíbula (McNamara, 

1973, Petrovic et al., 1975). Mesmo uma protrusão unilateral foi capaz de aumentar a 

proliferação celular e a espessura da cartilagem condilar no côndilo protruído, enquanto 

no lado oposto, onde ocorreu uma leve retrusão, os efeitos foram contrários (Fuentes et 

al., 2003). Recentemente foi demonstrado que a protrusão mandibular aumenta a 

distribuição de colágeno X, considerado um possível marcador de crescimento, na zona 

hipertrófica na cartilagem condilar de ratos jovens, assim como a neovascularização e 

osteogênese (Xiong et al., 2005).  

Da mesma forma que a protrusão mandibular estimula a proliferação celular, a 

diminuição das forças aplicadas sobre a cartilagem condilar e a ação de forças de 

retrusão sobre a mandíbula reduzem a proliferação celular, afetando negativamente o 
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crescimento da cartilagem  (Asano, 1986, Petrovic e Stutzmann, 1991, Teramoto et al., 

2003, Cholasueksa et al., 2004, Pirttiniemi et al., 2004). Alterações oclusais como o 

desgaste dos dentes incisivos inferiores de ratos também reduzem a proliferação celular 

na região posterior da cartilagem condilar, possivelmente pela diminuição da freqüência e 

da extensão da protrusão da mandíbula decorrente da perda da guia incisal (Hinton, 

1989). 

In vitro, os efeitos de forças compressivas sobre a cartilagem variam de acordo com o 

tipo de tecido cartilaginoso, intensidade, qualidade e duração da força aplicada (Takano-

Yamamoto T, 1991, Wolf et al., 2003). Em células da calvária de ratos, diferentes tipos de 

forças compressivas são capazes de provocar um aumento na incorporação de [H3]-

timidina e na síntese de DNA (Inoue et al., 1990). Na cartilagem articular bovina, a 

compressão cíclica aumenta a síntese de proteínas estruturais da matriz e diminui a de 

proteoglicanas. O tipo da força parece ainda afetar qualitativamente as diferentes 

proteínas. Como exemplo, a compressão estática aumenta a síntese de fibronectina, 

enquanto a expressão da proteína oligomérica da matriz de cartilagem (COMP) é afetada 

pela compressão cíclica (Wong et al., 1999). Esta proteína tem sido proposta como um 

novo bio-marcador para determinar a destruição do tecido em casos de artrite reumatóide 

(Yamamoto et al., 2007). 

A força mecânica intermitente tem se mostrado um potente estímulo anabólico quando 

comparada à força estática. Num estudo com cartilagem da base do crânio de coelhos, a 

força intermitente aumentou o tamanho e a área total do disco de crescimento, assim 

como o número de células na camada proliferativa (Wang e Mao, 2002). Foi também 

verificado um aumento da síntese de mRNA para colágeno II e agrecana promovido pela 
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força intermitente (Stoddart et al., 2006). Ainda, a deformação da cartilagem condilar foi 

menor frente a uma força intermitente do que frente a uma força constante de mesma 

intensidade (Kuboki et al., 1997). 

1.4 Transmissão das Forças da MEC para os Condrócitos: Mecanotransdução 

Mecanotransdução pode ser definida como a resposta bioquímica da célula a um 

estímulo mecânico (Lammerding et al., 2004). Esta definição se baseia na percepção de 

forças mecânicas originadas do ambiente extracelular que são transduzidas para o 

interior da célula através da geração de sinais bioquímicos, alterando a estrutura e função 

celulares (Samarel, 2005). 

Há mais de um século foi observado que a cartilagem responde a estímulos 

mecânicos e é capaz de se remodelar (Stoltz et al., 2000). Vários estudos têm sido 

realizados com o intuito de entender como alterações na MEC promovidas pelas forças 

mecânicas são sinalizadas para os condrócitos.  

Células interagem com moléculas da MEC por meio de receptores transmembrânicos 

como, por exemplo, as integrinas. Algumas integrinas que participam de complexos 

adesivos ligam-se indiretamente ao citoesqueleto gerando um componente de tensão 

entre a força contrátil do citoesqueleto e a força de resistência da MEC (Burridge et al., 

1988). Seriam, portanto, possíveis mediadores dos estímulos mecânicos (Lee et al., 

2000, Millward-Sadler et al., 2000, Mobasheri et al., 2002).  

Integrinas estão ainda envolvidas em múltiplos processos de sinalização celular, 

desempenhando mais do que uma função estrutural de integrar o meio extra ao 
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intracelular (Loeser, 2000).  

1.5 Integrinas 

Integrinas são formadas por duas cadeias glicoprotéicas, uma α (120– 200kDa) e uma 

β (90– 100kDa), que se associam de forma não-covalente, formando dímeros. 

Atualmente existem 18 cadeias α e 8 β mas apesar do grande número de combinações 

possíveis entre essas subunidades, apenas 24 dímeros foram identificados até o 

momento (Juliano, 2002, Danen e Sonnenberg, 2003)  

A especificidade de ligação de cada integrina às diferentes proteínas da MEC depende 

da combinação entre as cadeias α e β. As porções extracelulares de ambas subunidades 

interagem conjuntamente com seqüências específicas das proteínas da matriz (Hynes, 

1999). Essa interação depende da presença de cátions divalentes no meio extracelular, 

preferencialmente Ca+2 ou Mg+2.  

A porção citoplasmática das integrinas é geralmente curta, não possui atividade 

enzimática intrínseca e, com freqüência, liga-se indiretamente a microfilamentos de actina 

no citoesqueleto (Pavalko et al., 1991), onde ativam importantes cascatas de sinalização 

que regulam a proliferação, diferenciação, migração celular e apoptose (Juliano, 2002) 

Acredita-se que no estado inativo a porção extracelular do dímero se curva e não 

interage com proteínas da MEC. Uma vez ativado, o dímero é estabilizado por ligações 

com a MEC ou por proteínas do citoesqueleto. A agregação lateral seria estabilizada por 

homoagregados de subunidades α formando dímeros e de subunidades β formando 

trímeros (Hynes, 2003).  
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Algumas integrinas reconhecem seqüências exclusivas de uma proteína, enquanto 

outras reconhecem seqüências presentes em grupos de proteínas. Uma destas 

seqüências é formada pelo tripeptídeo Arginina-Glicina-Ácido aspártico (RGD), 

encontrada por exemplo na fibronectina, vitronectina, osteopontina, colágenos, 

trombosbondina, fibrinogênio e fator de von Willebrand (Ruoslahti e Pierschbacher, 

1997). A tabela 1 apresenta integrinas e seus principais ligantes. 

A expressão de integrinas na cartilagem varia conforme a idade, tipo e estado do 

tecido, se saudável ou não. Ensaios de imuno-histoquímica demonstraram que a 

cartilagem normal no côndilo do fêmur humano adulto expressa as subunidades α1, α5, 

αV, β1, β4 e β5, mas não expressa α2, α3, α4, α6, β2, β3 e β6. Em cartilagens 

acometidas por osteoartrite, as subunidades α2, α4, e β2 somam-se às expressas em 

situação normal (Ostergaard et al., 1998). 

A presença de dímeros também tem sido investigada, demonstrando que a cartilagem 

articular humana expressa predominantemente o dímero α5β1 e, de forma menos 

evidente, α1β1 e α3β1 (Salter et al., 1992). Através de uma combinação de imuno-

fluorescência, imuno-precipitação e análise em FACS, Woods et al. (1994) demonstraram 

a expressão de α5β1 e αVβ5, acompanhados de fraca expressão de α3β1 e αVβ3. A 

expressão de α2β1 e α6β1 foi maior em condrócitos de fetos, condrócitos imortalizados 

ou células de condrosarcoma (Woods et al., 1994, Knudson e Loeser, 2002). 

Na cartilagem do côndilo mandibular de primatas, a integrina α5β1 está amplamente 

distribuída pelas camadas celulares, principalmente nas células indiferenciadas, camada 

hipertrófica e zona de ossificação (Milam et al., 1991).  
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Integrinas são importantes não apenas para a adesão, mas também para a 

proliferação e sobrevivência dos condrócitos (Holmvall et al., 1995). Anticorpos anti-

integrinas inibiram a condrogênese em embriões de ratos (Shakibaei, 1998), enquanto o 

bloqueio de integrinas com peptídeos contendo a seqüência RGD inibiu a diferenciação 

de condrócitos da cartilagem epifisária (Woods et al., 1994).  

As integrinas participam também dos processos de despolarização ou 

hiperpolarização da membrana plasmática, possivelmente em conjunto com canais 

iônicos  (Wright et al., 1997). A aplicação de forças mecânicas intermitentes em cultura 

de condrócitos demonstrou que as subunidades α5 e β1 podem estar envolvidas no 

processo de hiperpolarização, ao passo que a despolarização da membrana envolveria 

as subunidades αv, β1, e β5 (Millward-Sadler et al., 2000). 

Sadoshima e Izumo (1997) propuseram a formação de complexos mecanorreceptores 

entre integrinas e canais iônicos ativados por força de estiramento (strech-activated ion 

chanel –  SACs) na resposta de miócitos cardíacos e na liberação de angiotensina pelas 

células. Assim, o processo de mecanotransdução parece envolver a ativação de 

integrinas na membrana plasmática (Sadoshima et al., 1997, Sadoshima e Izumo, 1997) . 
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Tabela 1. Integrinas e seus principais ligantes 

Subunidades ( �� � � � � � � � � � � � � 
�1 Colágeno I– IV 

Laminina 
       

�2 Colágeno I– VI 
Laminina 

Fibronectina 

       

�3 Laminina 
Nidogeno 
Entactina 

Fibronectina 

       

�4 Fibronectina 
VCAM-1* 

     MadCAM** 
Fibronectina 

VCAM-1 

 

�5 Fibronectina        
�6 Laminina   Laminina     
�7 Laminina        
�8 fibronectina        
�9 Osteopontina 

VCAM-1 
       

�10 Colágeno II        
�11 Colágeno I - 

IV 
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Subunidades ( �� � � � � � � � � � � � � 

         
αD  V-CAM1 

(provavelmente)
      

αL  I-CAM *** 1-3       

αM  C3bi+ 
Fator X 

Fibrinogênio 
I-CAM 1 

      

αV Fibronectina  Fibrinogênio 
Fibronectina 

 Fator de 
VW++

Vitronectina  
Osteopontina 
Tsp#, BSp-1##

 Vitronectina Fibronectina  Fibronectina 
Fibrinogênio 

αX  Fibrinogênio       

αIIb   Fibrinogênio 
Fibronectina 
Fator de  VW 

     

αE       E-caderina  
  *V-CAM: Molécula de adesão celular vascular                                                  ++ Fator de Von Willebrand        
** MadCAM: molécula de adesão celular da mucosa                                         # Tsp: Trombospondina        
    *** I-CAM: Molécula de adesão Intercelular                                                        ## BSp: Sialoproteína óssea                                                                                                                          
  + C3bi:  Forma inativa do Complexo 3b do sistema imune              
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1.6 Fibronectina  

A fibronectina (FN) é uma glicoproteína de 490 kDa com funções biológicas variadas 

que está presente na matriz cartilaginosa, interagindo com outros componentes da MEC 

e com integrinas (Mao e Schwarzbauer, 2005). Entre suas funções estão a promoção da 

adesão e migração celular (Kwon et al., 2007) e regulação da expressão gênica 

(Miyamoto et al., 1998), inclusive de genes que codificam proteoglicanas (Burton-Wurster 

et al., 1988, Lorenzo et al., 2004). Está presente no início da condrogênese (Daniels e 

Solursh, 1991) e desempenha um papel crítico no desenvolvimento embrionário.  

A FN é formada por dois polipeptídeos similares ligados em sua porção carboxi-

terminal por duas pontes dissulfeto. Existem cerca de 20 isoformas de FN em humanos, 

todas derivadas de splicing alternativo (Schwarzbauer et al., 1987, MacLeod et al., 1996, 

Burton-Wurster et al., 1997, Parker et al., 2002). Algumas isoformas desempenham papel 

importante na regulação do metabolismo da cartilagem normal ou acometida pela 

osteoatrite (Brown e Jones, 1990, Burton-Wurster et al., 1997). Na osteoartrite a 

expressão de FN está aumentada e seus fragmentos induzem a degradação das 

proteoglicanas, caracterizando a doença (Homandberg e Hui, 1994).  

Forças mecânicas têm grande influência sobre a síntese de FN que varia de acordo 

com a intensidade, tipo e magnitude do estímulo (Chen e Sah, 1998, Steinmeyer et al., 

1999, Wong et al., 1999). Por exemplo, uma força constante inibiu a síntese de FN, 

enquanto uma força intermitente da mesma magnitude não teve efeito (Burton-Wurster et 

al., 1993). Um aumento na magnitude de uma força intermitente aumentou a expressão 
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de fibronectina na cartilagem articular bovina (Farquhar et al., 1996). 

Na cartilagem condilar de ratos, a expressão de FN também foi afetada pela alteração 

na consistência da dieta ou mudanças oclusais provocadas por extrações dentárias 

(Endo et al., 1998). A aplicação de forças intermitentes na cartilagem condilar de fetos 

induziu a expressão de FN e colágeno I na camada hipertrófica próximo à zona de 

ossificação, enquanto em animais com 7 dias de idade este efeito foi observado na 

transição da camada de condrócitos para a hipertrófica (Nakai et al., 1998), sugerindo 

que a direção da força exercida sobre o côndilo seja um fator relevante. 

Embora Ishibashi e colaboradores (1986) tenham relatado que em humanos adultos a 

expressão de FN ocorre preferencialmente no compartimento proliferativo, na ATM de 

primatas a proteína foi observada em todas as camadas da cartilagem condilar e no osso 

já formado. Além disso, estava presente também na cápsula articular, membrana sinovial 

e zona bilaminar no disco articular (Milam et al., 1991).  

Clancy e colaboradores (1997) verificaram que a exposição de condrócitos à FN leva 

ao recrutamento do receptor α5β1, acompanhado da formação de um complexo juncional 

contendo F-actina, cinase de adesão focal (FAK) e uma GTPase de baixo peso molecular 

reguladora do citoesqueleto, RhoA. Um dos efeitos desta via de sinalização foi o aumento 

da síntese de proteoglicanas; a adição de fatores de crescimento Fibroblast Growth 

Factor (FGF) e Insulin-like Growth Factor –  I (IGF-I) também estimulou a síntese de 

proteoglicanas, sugerindo um efeito co-estimulatório na sinalização entre α5β1 e os 

receptores para FGF e IGF-I (Clancy et al., 1997). 
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1.7 Fatores de Crescimento IGF-I e IGF-II na Cartilagem Condilar 

Além do efeito das forças mecânicas, o crescimento da cartilagem condilar pode ser 

modulado pela ação de hormônios e fatores de crescimento. Dentre estes, destacam-se o 

IGF-I e IGF-II. 

IGF-I e IGF-II foram primeiramente descritos por Salmon e Daughaday (1957) e 

denominados fatores com atividade de sulfatação (SFA), substâncias que mediavam a 

ação do hormônio de crescimento (GH). O termo insulin-like veio posteriormente e foi 

proposto devido à sua estrutura altamente similar à da pró-insulina, sendo cerca de 50% 

homólogos a esta sequência de aminoácidos, embora com características funcionais 

diferentes. As sequências de aminoácidos do IGF-I e do IGF-II compartilham resíduos 

idênticos em 45 posições, o que lhes confere um grau de aproximadamente 76% de 

homologia (Zapf et al., 1984, Hall e Tally, 1989, Sara e Hall, 1990). 

Os IGFs são abundantemente secretados pelo fígado, por isso estão presentes em 

grandes quantidades no plasma. Sua disponibilidade nos tecidos é controlada por 

proteínas ligadoras presentes na MEC, as IGF-Binding Proteins (IGFBPs), que funcionam 

como uma reserva, prolongam a meia vida dos IGFs e neutralizam seus efeitos 

metabólicos.  

Além de exercer uma função endócrina no crescimento geral, os IGFs apresentam 

também uma função autócrina/parácrina importante na regeneração e reparação tecidual, 

sendo produzidos por diversos tecidos (D'Ercole et al., 1980, Adams et al., 2006).  

Os IGFs são mitógenos potentes que desempenham um papel central no crescimento 

e desenvolvimento da cartilagem estimulando a proliferação, diferenciação celular e a 
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síntese de matriz extracelular in vivo e in vitro (Trippel et al., 1989, Loeser e Shanker, 

2000, Mandl et al., 2002, Loeser et al., 2003). Recentemente, foi demonstrado, in vitro, 

que o IGF-I estimula a diferenciação de condrócitos que sofreram ativação da via das 

MAP cinases e do fator de transcrição Sox9, associados com um fenótipo menos 

diferenciado (Shakibaei et al., 2006). 

Em experimentos in vitro, foi demonstrado que tanto o hormônio do crescimento (GH) 

quanto o IGF-I promovem o crescimento da cartilagem condilar aumentando a 

proliferação celular, síntese de proteoglicanas, de colágeno e estimulando também a 

formação óssea (Maor et al., 1989, Maor et al., 1993, Jiao et al., 1999, Jiao et al., 2000, 

Itoh et al., 2003). 

Na cartilagem condilar de ratos recém-nascidos o receptor para IGF-I (IGF-IR) está 

distribuído principalmente na porção posterior, aumentando nas camadas mais profundas 

da cartilagem com o avançar da idade. Esta distribuição é bastante similar à distribuição 

do IGF-I (Li et al., 1998, Hajjar et al., 2003). Ao contrário, o receptor de GH, apesar de ser 

expresso na ATM, não foi observado na cartilagem condilar, sugerindo que o IGF-I é mais 

relevante para o crescimento da cartilagem condilar que o GH (Visnapuu et al., 2001).  

Aparelhos ortopédicos propulsores da mandíbula modularam positivamente a 

expressão de IGF-I e IGF-II tanto em nível protéico como gênico (Luo e Zhou, 1988, Zhou 

et al., 1998, Fuentes et al., 2003). Esta modulação pareceu ainda mais exacerbada na 

transição da puberdade para a vida adulta (Fuentes et al., 2002). Este aumento na 

expressão dos fatores de crescimento foi acompanhado de uma maior proliferação 

celular, sugerindo que os dois fatores participam da adaptação condilar decorrente da 

terapia de reposicionamento da mandíbula (Hajjar et al., 2003).  



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

2 CONCLUSÕES 
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As subunidades α1, α2, α5 e αv são expressas na cartilagem do côndilo 
mandibular de ratos durante o crescimento normal e sua expressão protéica é 
modulada pelo aparelho propulsor da mandíbula; 

O aparelho também aumenta a expressão protéica e gênica da fibronectina 
e a proliferação celular na cartilagem condilar; 

In vitro, forças de distensão exercidas sobre células da cartilagem condilar 
aumentam a expressão gênica de fibronectina, dos fatores de crescimento IGF-
I e IGF-II e a proliferação celular, simulando os efeitos do aparelho in vivo; 

A proliferação celular, expressão de IGF-I e fibronectina estimuladas por 
forças de distensão exercidas sobre células da cartilagem condilar são 
reguladas por integrinas ligantes da seqüência RGD, enquanto a expressão de 
IGF-II, embora aumentada pelo estímulo mecânico, independe destas mesmas 
integrinas.
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