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RESUMO  

HERRERA, B. S. Óxido nítrico e periodontite experimental: caracterização de 
mediadores intracelulares da atividade osteoclastogênica, conseqüências 
locais e sistêmicas. 2008. 100 f. Tese de doutorado (Farmacologia) - Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.  

A doença periodontal é a doença crônica mais prevalente nas doenças orais. 

Dentre os mediadores desse processo contam-se a Resolvina E1 (RvE1), um 

mediador pró-resolução da inflamação capaz de diminuir a perda óssea 

secundária á doença periodontal em coelhos, e o oxido nítrico (NO), o qual pode 

ser produzido em grandes quantidades pela ação de citocinas e estimular a 

diferenciação e atividade osteoclástica. O objetivo deste estudo foi investigar os 

efeitos da RvE1 em osteoclastos (OCs) em cultura e os mecanismos envolvidos, 

bem como o papel do NO na progressão da periodontite experimental em ratos e 

as alterações sistémicas resultantes de danos oxidativos. A diferenciação de OCs 

foi induzida em células de medula óssea de camundongos C57BL/6 em cultura (7 

dias) e tratadas com diferentes doses de RvE1. NFkB e Akt fosforilada foram 

analisadas por Western blotting e a expressão gênica de NO sintase (NOS) 

induzível (iNOS) por “real-time” PCR. A participação dos receptores ChemR23 e 

BLT-1 na resposta à RvE1 foi estudada em membranas isoladas de OCs 

empregando radioligantes. A perda óssea alveolar e danos em órgãos periféricos 

foram analisados em ratos com periodontite induzida por ligadura (P) e sob 

tratamento de longo prazo com o inibidor não-seletivo de NOS, L-NAME. Os 

animais receberam L-NAME durante as 2 semanas prévias à indução da 

periodontite e até o momento do sacrifício (3, 7 ou 14 após a ligadura). A perda 

óssea alveolar foi avaliada radiograficamente, e análises do conteúdo de proteínas 

contendo nitrotirosina (NT), espécies reativas do ácido tiobarbitúrico (TBARs) e 

atividade da mieloperoxidase (MPO) foram realisadas em amostras de coração, 

baço, rim, fígado e pulmão. RvE1 (3 ng/mL) através da ativação do receptor para 

BLT-1 (mas não ChemR23) inibiu a diferenciação e atividade de OCs (p<0,05) 

após 5 ou 7 dias de cultura, assim como a fosforilação dos dois sítios da Akt e a 



  
traslocação do NF- B para o núcleo, um evento chave tanto na diferenciação de 

OCs (p<0,05) como na diminuição da expressão de iNOS. In vivo, ratos P (dia 7) 

mostraram um aumento na expressão de NT cardíaca e MPO renal em 

comparação ao grupo Sham (S; p<0,05). L-NAME resultou em aumento de NT 

hepática no grupo P no dia 3 (p<0,05), mas diminuição da NT cardíaca no dia 7 

(p<0,01). Em comparação ao grupo P, ratos P+LN mostraram um aumento 

significativo na MPO hepática, cardíaca e renal no dia 3 (p<0,05), mas diminuição 

de MPO (dia 7) e TBARs esplênico (dia 3, p<0,05). Em resumo, mostramos que a 

RvE1 ligando-se ao receptor para BLT-1 inibe a diferenciação e atividade de OCs 

interferindo com a sinalização de Akt e NF- B, e consequentemente inibindo a 

expressão da iNOS, e que o NO tem um papel central na periodontite, não só 

relacionado a consequências locais na perda óssea alveolar, como também em 

órgãos periféricos distantes.   

Palavras chaves: Periodontitie. Resolvina E1. Óxido nítrico. Osteoclastos.  



  
ABSTRACT  

HERRERA, B. S. Nitric oxide and experimental periodontitis: characterization 
of intracellular mediators of osteoclastogenic activity, local and systemic 
consequences. 2008. 100 f. Ph. D. Thesis (Farmacologia) - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.  

The periodontal disease is the most prevalent chronic disease in oral diseases.  

Among the mediators of this process, is the Resolvin E1 (RvE1), a novel mediator 

pro-resolving of inflammation that is capable to decrease alveolar bone loss 

secondary to periodontal disease in rabbits; and the nitric oxide (NO), that can be 

produced in large amount, induced by cytokines and it can stimulate the osteoclast 

differentiation and activity.  The aim of this study is to investigate the effects of 

RvE1 on osteoclasts (OCs) culture and the pathway involved, also the role of NO 

in the progression of experimental periodontitis in rats and systemic alterations due 

to oxidative damage.  The OCs differentiation was induced in bone marrow cell 

culture from C57BL/6 mice (7 days) and treated with various doses of RvE1.  NFkB 

and Akt phosphorylation were analyzed with Western blotting and the genic 

expression of NO synthase (NOS) inducible (iNOS) with “Real Time” PCR.  The 

role of receptors ChemR23 and BLT-1 was accessed in OCs isolated membranes 

performing radioligants.  The alveolar bone loss and peripheral organ damage was 

assessed in rats with ligature-induced periodontitis (P) under a long-term treatment 

of a NOS inhibitor, L-NAME.  The animals received L-NAME from two weeks prior 

to periodontitis induction and until their sacrifice (3, 7 and 14 days after ligature).  

The alveolar bone loss was evaluated radiographically, and the protein 

nitrotyrosine (NT) content, reactive species of thiobarbituric acid (TBARs) and 

myeloperoxidase activity (MPO) were analyzed in samples of heart, spleen, kidney, 

lungs and kidneys.  RvE1 (3 ng/mL) trough BLT-1 receptor activation (but not 

ChemR23) inhibits the OCs differentiation and activity (p<0.05) after 5 or 7 days of 

the culture, as well as the Akt phosphorylation and NF- B translocation to the 

nucleus, a key event both in OCs differentiation (p<0.05) and iNOS expression 

decreases. In vivo, P rats (day 7) show an increase of heart NT and renal MPO, 



  
but lower lung MPO activity in comparison to the Sham group (S; p<0.05).  L-

NAME leads to an increase the liver NT expression in P rats on day 3 (p<0.05), but 

decreases the cardiac NT on day 7 (p<0.01). In comparison with the P group, 

P+LN rats showed significantly increased liver, heart and kidney MPO content on 

day 3 (p<0.05), but lower lung MPO (day 7) and spleen TBARs (day 3) content 

(p<0.05).  In summary we have shown that RvE1 binding on BLT-1 receptor 

inhibits OCs differentiation and activity by interfering with Akt and NF- B signaling 

and consequently iNOS inhibition, and NO has a central role on periodontitis, not 

only related to the local consequences on alveolar bone resorption, but also on 

distant peripheral organs.  

Key words: Periodontitis.  Resolvin E1.  Nitric oxide.  Osteoclasts. 
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1 INTRODUÇÃO  

A doença periodontal é a doença crônica mais prevalente na dentição 

humana, sendo a chamada placa bacteriana, ou biofilme, seu agente etiológico 

(TAANI, 1997). A placa bacteriana é formada por um conjunto de bactérias, 

células epiteliais descamadas, leucócitos polimorfonucleares, micoplasmas, 

leveduras e protozoários (LINDLE, 1998). 

A progressão das doenças periodontais se apresenta de forma muito 

variada, podendo ter períodos de atividade intensa, seguidos por intervalos de 

estagnação ou remissão, sendo sua evolução influenciada pelas células do 

sistema imunológico e pelos tipos de agressores microbianos envolvidos 

(CARRANZA e NEWMAN, 1997; GENCO et al., 1996). 

Tradicionalmente é dividida em duas categorias principais: gengivite (doença 

gengival) e periodontite, na qual há envolvimento da estrutura de suporte do 

dente, o osso (CARRANZA e NEWMAN, 1997).  

1.1 Características do periodonto humano sadio  

O ligamento periodontal é um tecido conjuntivo frouxo, que circunda as 

raízes dos dentes e une o cemento radicular ao osso alveolar. Este ligamento está 

incluído no espaço entre as raízes dos dentes e o osso alveolar, que circunda o 

dente até o nível aproximado de 1 mm na junção amelocementária. Ele é contínuo 

com o tecido conjuntivo supra-alveolar, tendo largura de proximadamente 0,25 

mm. A presença do ligamento periodontal é essencial para a mobilidade do dente, 

que é, em grande parte, determinada pela largura, altura e qualidade desse 

ligamento (BHASKAR, 1989). A figura abaixo ilustra a anatomia dentária: 
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Figura 1: Anatomia dentária com as estruturas de suporte  

1.2 Aspectos gerais da doença periodontal  

A doença periodontal compreende o grupo de condições inflamatórias 

desses tecidos de suporte dos dentes que são causadas por bactérias. 

É sugerido que pelo menos 2 fatores estejam envolvidos na resposta 

inflamatória que gera a perda de inserção: 

1) a presença de bactérias e seus produtos, e; 

2) a própria destruição tecidual causada pelas células de defesa do 

hospedeiro (FIGUEIREDO, 2002). 

Podemos relacionar como fatores de risco a má higienização oral, sendo 

este o fator principal das periodontopatias, bem como a má nutrição, e os maus 

hábitos, como o fumo e a escovação traumática. 

Temos também os fatores de risco relacionados a prevalência e gravidade 

da doença periodontal, tais como a idade (quanto maior a idade, maior a 

prevalência), o sexo (em geral, os homens apresentam maior prevalência e 

gravidade da doença), a raça (os negros têm maior prevalência quando 

comparados aos brancos), a educação, a renda (a doença periodontal é 

inversamente proporcional ao grau de escolaridade e renda) e a ocorrência nas 

diferentes áreas geográficas, como por exemplo, em termos mundiais, os Estados 

Unidos que ocupam uma posição relativamente inferior em magnitude e 
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prevalência da doença periodontal, quando comparado com América do Sul e Ásia 

(CARRANZA e NEWMAN, 1997). 

A periodontopatia tem início com a placa dental, um biofilme associado ao 

hospedeiro, que se instala ao redor do dente e tecido gengival. Esse biofilme é 

formado por diferentes espécies bacterianas que interagem fisica e 

fisiologicamente entre si e com o dente. 

É difícil responsabilizar patógenos específicos pela destruição do periodonto, 

visto que existem mais de 300 a 400 espécies na placa bacteriana (DUBREFUL et 

al., 1995).  Como conseqüência, as patologias periodontais observadas não são 

resultado de uma única bactéria, e sim de uma associação bacteriana complexa, 

como no caso das gengivites em que a flora supragengival é muito abundante 

(SOOCRANSKY e HAFFAJEE, 1992).  

No curso das periodontites, as taxas elevadas de certas espécies fazem com 

que sejam consideradas patógenos potenciais (LOESCHE, 1993). Muitas 

pesquisas sobre fatores de virulência enfocam propriedades das bactérias 

relacionadas à destruição dos tecidos do hospedeiro, que podem ser amplamente 

classificadas como degradantes do tecido do hospedeiro ou  causadoras da 

liberação de substâncias biologicamente ativas das células do mesmo. 

Alguns produtos bacterianos inibem o crescimento ou alteram o metabolismo 

das células nos tecidos do hospedeiro, incluindo produtos resultantes do 

metabolismo. Com isso, as enzimas produzidas por microorganismos periodontais 

formam uma classe importante de moléculas de destruicao do tecido, 

particularmente o Porphiromonas gingivalis, na qual produz uma grande 

quantidade de proteases (incluindo tripsina e enzimas que degradam o colágeno), 

fibronectina e imunoglobulinas. 

O sistema imune do hospedeiro envolve uma rede complexa de interações 

entre células e moléculas reguladoras. Uma interação bem caracterizada envolve 

a liberação de interleucina– , fator de necrose tumoral (TNF), e prostaglandinas 

de macrófagos e monócitos expostos a toxinas bacterianas (lipopolissacarídeos), 

que têm o potencial de estimular a reabsorção óssea e ativar ou inibir outras 

células imunes do hospedeiro (CARRANZA e NEWMAN, 1997).  
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1.3 Fases da doença periodontal  

1.3.1 Gengivite – Estágio l: Lesão inicial

  
As primeiras manifestações de inflamação gengival são alterações 

vasculares que consistem essencialmente em dilatação dos capilares e aumento 

do fluxo sanguíneo. Clinicamente, esta resposta inicial da gengiva à placa 

bacteriana não é evidente e é chamada gengivite subclínica. 

Este estágio caracteriza-se pelo acúmulo inicial de linfócitos, seguido por um 

aumento da migração de leucócitos, cujo acúmulo no sulco gengival pode estar 

relacionado a um aumento no fluxo do líquido gengival para dentro do sulco 

(ATTSTROM e EGELBERG, 1970). 

Dependendo da resposta do hospedeiro, essa lesão inicial pode retornar  à 

homeostase ou evoluir para uma lesão inflamatória crônica; neste último caso, 

ocorre infiltrado de macrófagos e células linfóides nos dias seguintes.  

1.3.2 Gengivite – Estágio II: Lesão precoce

  

Nesta fase há uma proliferação de capilares evidenciado clinicamente pelo 

aparecimento de eritema e sangramento à sondagem, além do aumento da taxa 

de destruição de colágeno, começando pela destruição do ligamento periodontal 

(PAQUETTEe WILLIAMS, 2000). 

Estímulos quimiotáticos provenientes das bactérias envolvidas atraem 

células polimorfonucleares (PMNs) as quais ativam-se no processo de fagocitose, 

liberando lisossomos, enzimas proteolíticas e radicais livres de forma 

concomitante (LANGE e SCHROEDER, 1971).  

1.3.3 Gengivite – Estágio III: Lesão estabelecida

  

Na gengivite crônica, os vasos sanguíneos ficam ingurgitados e 

congestionados, o retorno venoso é prejudicado e o fluxo sanguíneo torna-se 

lento, resultando em anoxemia gengival localizada. A lesão estabelecida pode ser 

descrita clinicamente como uma inflamação moderada a grave, havendo aumento 
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da destruição tecidual devido à colagenase produzida tanto por algumas bactérias 

bucais como pelos PMNs (PAQUETTE e WILLIAMS, 2000).  

1.3.4 Gengivite – Estágio IV: Lesão avançada

  
Embora a periodontite seja uma doença infecciosa do tecido gengival, as 

alterações que ocorrem no osso são cruciais, pois a destruição óssea é a 

responsável pela perda do dente. 

A quantidade de tecido ósseo é regulada por um equilíbrio de influências 

locais e sistêmicas e também pela formação e reabsorção óssea. Fatores locais, 

tais como a doença periodontal, levam à quebra desse equilíbrio. Essa destruição 

óssea não é um processo de necrose, pois envolve atividade de células vivas. 

Embora o infiltrado inflamatório esteja concentrado no periodonto marginal, a 

reação é muito mais difusa, freqüentemente atingindo o osso. Essa inflamação 

gengival se estende ao longo dos feixes de fibras colágenas e segue o curso dos 

vasos sanguíneos, através dos tecidos frouxamente organizados que os rodeiam 

em direção ao osso alveolar (WEINMANN, 1941). 

Após a inflamação atingir o osso, ela se estende por dentro dos espaços 

medulares e substitue a medula com um exsudato leucocitário fluido, provocando 

neoangiogênese e proliferação de fibroblastos. 

Os osteoclastos multinucleados e os fagócitos mononucleados estão 

aumentados em número e as superfícies ósseas estão revestidas por reabsorções 

lacunares semelhantes a cavernas (CARRANZA e NEWMAN, 1997). 

As células envolvidas na reabsorção óssea são os osteoclastos, que 

removem a porção mineral do osso; entretanto, as células mononucleares causam 

uma lacuna na matriz orgânica em degradação (HEERSCHE, 1978). 

As citocinas têm um papel importante no controle do processo inflamatório e 

homeostase tecidual. Periodontites, bem como qualquer outra doença inflamatória 

crônica, resulta em um desarranjo desses fatores no hospedeiro. A liberação de 

citocinas não é só controlada pelo hospedeiro, mas também, pela bactéria e seus 

produtos (HIROSE et al., 2001). 

Quanto à produção de citocinas, as células PMN produzem interleucina 1 , 

interleucina 1 , fator de necrose tumoral (TNF ), interleucina 6, entre outras 

(GALBRAITH et al., 1997; HIROSE et al., 2001). 
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Pacientes portadores de doença periodontal ou de diferentes formas de 

doenças gengivais apresentam aumento das concentrações de interleucina 1

 
e 

TNF

 
no fluído gengival. Essas citocinas têm a capacidade de estimular tanto a 

reabsorção óssea como a proliferação de fibroblastos; essa relação com a doença 

periodontal tem sido foco de intensas pesquisas (CARRANZA e NEWMAN, 1997; 

HEERSCHE, 1978; HIROSE et al., 2001; LOHINAI et al., 2001).  

1.4 Tecido ósseo e células envolvidas  

O osso é um tecido fisiologicamente dinâmico que é constantemente 

renovado, isto é, trata-se de um tecido biologicamente ativo capaz de se adaptar 

aos estímulos mecânicos e reparar lesões estruturais no processo de 

remodelação.  A população celular que regula esse processo — os osteoblastos 

(OBs) e os osteoclastos (OCs) — são derivados de diferentes células precursoras 

e têm controles moleculares distintos (ROBLING et al., 2006). 

As atividades de diferenciação celular e remodelação óssea dessas células 

são reguladas por uma ampla variedade de hormônios, mediadores inflamatórios e 

fatores de crescimento (SUDA et al., 1992).  A quebra dessa homeostase resulta 

em uma série de lesões ósseas, como osteoporose e periodontite (OSIER e 

MARKS,1992; ROODMAN, 1992).  Durante a remodelação óssea, diferenciação e 

maturação, os osteoclastos são regulados por fatores derivados dos osteoblastos 

como a osteoprotegerina (OPG) e o ligante para o receptor ativado pelos ligantes 

de NF- B (RANKL; receptor activator of the NF- B ligand).  A OPG é um membro 

da superfamília do receptor do fator de necrose tumoral (TNF) que regula 

negativamente a osteoclastogênese, inibindo  local e sistematicamente a 

diferenciação das células precursoras em osteoclastos , interrompendo a interação 

osteoblasto-osteoclasto (SIMONET et al., 1997).  O outro fator derivado do 

osteoblasto, o RANKL, é um importante regulador da osteoclastogênese, pois ao 

se ligar ao seu receptor RANK (receptor activator of the NF- B) induz a 

diferenciação osteoclástica de células hematopoiéticas e estimula sua atividade de 

reabsorção óssea (LACEY et al., 1998).  Portanto, a atividade de reabsorção 

óssea de osteoclastos induzido diretamente por RANKL ou indiretamente por 

osteoblastos estimula aqueles a produzirem citocinas pró-inflamatórias.  Essa 
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resposta ao RANKL é completamente inibida na presença da OPG (UDAGAWA et 

al., 1999) diminuindo e/ou inibindo a resposta inflamatória. 

Inflamação é um mecanismo de resposta de proteção do hospedeiro a 

desafios externos e lesão no tecido que, se não controlado, pode levar à perda 

das estruturas, bem como perda de função.  Durante o desenvolvimento da 

inflamação, diferentes tipos de sinalizações moleculares determinam a migração, 

ativação, proliferação, diferenciação ou resolução de fatores desse processo.  

Muitas respostas inflamatórias são limitadas ou resolvidas por si só, sugerindo a 

existência de antiinflamatórios e/ou mediadores pró-resolução endógenos durante 

o curso da inflamação.  

1.5 Mediadores lipídicos pró-resolução da inflamação - Resolvina E1  

Derivados do ácido graxo poliinsaturado ômega-3 (PUFA) como é o caso do 

ácido eicosapentaenóico (EPA), que são encontrados em óleos de peixes, são 

caracterizados por serem benéficos a uma grande variedade de doenças 

inflamatórias, como doenças cardiovasculares, aterosclerose (LIBBY, 2002a; 

LIBBY, 2002b), asma (NATHAN, 2002) e periodontite (HASTURK et al., 2006).  

Acredita-se que esses ácidos graxos atuem por inúmeros mecanismos, 

prevenindo a conversão do ácido araquidônico em eicosanóides pró-inflamatórios 

ou servindo de substrato alternativo para produtos menos potentes. 

Dentre os produtos bioativos da transformação dos ácidos graxos ômega-3, 

enconta-se a família das resolvinas (Rv; séries E1 e D1), recentemente 

descoberta, e cuja produção ocorre como resultado da acetilação da cicloxigenase 

2 (COX2) pela aspirina atuando na regulação dos sinais pró-inflamatórios 

(SERHAN et al., 2002).  Arita e colaboradores (2005) mostraram a ação benéfica 

de RvE1 inibindo a produção de prostanóides por meio da interação desse lipídio 

com o receptor ChemR23 (primeiro receptor descrito para a resolvina). 

Recentemente, foi possível a síntese orgânica da RvE1 (ácido 5S, 12R, 18R-

trihidroxi-6Z, 8E, 10E, 14Z, 16E-eicosapentaenóico) ,o que permitiu estudar de 

forma mais detalhada a sua ação no processo inflamatório, bem como os 

mecanismos moleculares envolvidos neste processo (ARITA et al., 2005a). 

A RvE1 foi primeiramente descrita em exudatos inflamatórios de amostras de 

tecidos dorsais de camundongos (“punch”; SERHAM et al., 2000).  RvE1 foi capaz 
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também de reduzir o infiltrado leucocitário e de proteger o animal de colite 

experimental (ARITA et al., 2005c), efeitos antagônicos àqueles observados em 

outros mediadores lipídicos pró-inflamatórios bem estabelecidos, tais como 

prostaglandinas e leucotrienos.  Em um modelo experimental da doença 

periodontal, o tratamento tópico com RvE1 reduziu o infiltrado leucocitário e a 

inflamação induzida por Porphyromonas gingivalis (HASTURK et al., 2006).  O uso 

tópico de RvE1 também previne a perda óssea alveolar diminuindo 

significativamente o número de osteoclastos (OCs) corados com TRAP (tartrate-

resistant acid phosphatase; enzima marcadora de osteoclastos; HASTURK et al., 

2006).  A pergunta que se levanta sobre esta observação é se esse efeito protetor 

ósseo é mediado inteiramente pelo efeito antiinflamatório da RvE1, ou se ela tem 

efeitos diretos locais em osteoclastos durante e desenvolvimento da doença 

periodontal.  Outros derivados lipídicos do PUFA como a prostaglandina E2 

(PGE2) e o leucotrieno B4 (LTB4) têm ações diretas nos OCs além de seus efeitos 

pró-inflamatórios sistêmicos (RAISZ, 2005).  Um aumento da ingestão de PUFA 

pode também influenciar o metabolismo ósseo, sendo que a relação entre PUFAs 

-6/ -3 na dieta leva a um aumento na relação ácido araquidônico/EPA no osso, 

aumentando a produção de PGE2 e diminuindo a formação óssea nos ratos 

(WATKINS et al., 2000).  Além disso, o tratamento em culturas celulares de 

medula óssea com EPA, precursor de RvE1, diminui a diferenciação de OCs in 

vitro, implicando um efeito direto do lipídio em OCs (SUN et al., 2003). Na 

cavidade bucal, a dieta enriquecida em EPA reduz a atividade osteoclástica e a 

reabsorção óssea alveolar durante o movimento ortodôntico em dentes de ratos 

(WAMI-MORIMOTO et al., 1999). Entretanto, os mecanismos moleculares desses 

efeitos dos PUFAs em células ósseas não são bem conhecidos.  

1.6 Óxido Nítrico  

O óxido nítrico (NO) é outro importante mediador inflamatório ,o qual em 

quantidades fisiológicas , regula o tônus vascular, inibe a agregação e adesão 

plaquetária, e medeia intracelularmente os efeitos de aminoácidos excitatórios 

(KENDALL et al., 2001). Está bem estabelecido o fato de que a administração 

crônica de inibidores da NO sintase (NOS) em roedores leva ao desenvolvimento 

de um estado hipertensivo caracterizado pela disfunção endotelial (BAYLIS et al., 



  

26

 
1992; RIBEIRO et al., 1992), na qual pelo menos em humanos, pode ocorrer 

secundário a uma grande quantidade de desordens, tal como hiperlipidemia 

(SHIMOKAWA e VANHOUTTE, 1989), isquemia e reperfusão (KU, 1982), 

aterosclerose (VANHOUTTE e SHIMOKAWA, 1989) e tratamento periodontal 

intensivo (TONETTI et al., 2007). 

Na atualidade, a relação entre o NO e a doença periodontal não está muito 

clara e há informações limitadas (e algumas vezes controversas) sobre sua 

produção na cavidade bucal.  Por exemplo, foi reportado que as concentrações de 

íon nitrito em saliva de pacientes com periodontite são menores do que aquelas 

apresentadas por sujeitos sadios (AUER et al., 2001); em contrapartida, outros 

autores sustentam que a produção de NO estaria aumentada no tecido gengival 

de pacientes, com base no aumento observado nas concentrações dos 

aminoácidos L-arginina e L-citrulina, paralelo a um aumento de prostaciclina 

(MATEJKA et al., 1998). Contudo, estas afirmações não podem ser consideradas 

conclusivas sendo que existem outras vias metabólicas nas quais a L-arginina e a 

L-citrulina estão envolvidas; como por exemplo, a via do ciclo da uréia, na qual a 

expressão da enzima arginase encontra-se aumentada em processos 

inflamatórios (HESSE et al., 2001).  Gyurko e colaboradores (2005) mostraram 

que o óxido nítrico proveniente da iNOS (óxido nítrico sintase induzível) induz 

perda óssea por meio da diferenciação osteoclástica durante o desenvolvimento 

ósseo, bem como após infecção bacteriana em periodontite induzida por 

Porphyromonas gingivalis em camundongos. 

Uma das reações mais importantes descritas para o NO, é aquela que ocorre 

com o ânion superóxido (O2
-) dando origem ao ânion peroxinitrito (PN). O PN é um 

potente agente oxidante que reage de forma complexa com diferentes 

biomoléculas, entre elas, compostos fenólicos como a tirosina, levando à formação 

de 3-nitrotirosina (NT). A NT é, portanto, um dos marcadores da síntese de 

peroxinitrito in vivo (BECKMAN et al., 1990). 

Além disso, o óxido nítrico parece ser um importante regulador do 

metabolismo ósseo,pois Osteoblasto e osteoclasto não só produzem, mas 

também respondem ao NO. Possivelmente o NO em pequenas quantidades seja 

capaz de regular as funções osteoclásticas (HELFRISH et al., 1997; JUNG et al., 

2003).  
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1.7 Relação doença periodontal e sistêmicas  

Além disso, mediadores locais da doença periodontal são encontrados em 

fluidos corporais, tais como saliva e sangue mostrando que há uma resposta e 

conseqüências sistêmicas para uma doença anteriormente caracterizada como 

focal.  No intuito de correlacionar doença periodontal com alterações sistêmicas, 

foi identificado que quando o indivíduo é acometido por doenças cardiovasculares 

ou cerebrovasculares há um aumento da interleucina 6 (IL-6), consequentemente 

aumento da proteína C-reativa (CRP), e acúmulo de neutrófilos (BERCK et al., 

1990; BIASUCCI et al., 1996). Loos e colaboradores (2000) demonstram que 

periodontite induz um aumento dos níveis sistêmicos de CRP, IL-6 e neutrófilos. 

Estes mediadores inflamatórios aumentam os riscos de lesões de aterosclerose, e 

consequentemente o risco de lesões cardíacas ou cerebrovasculares (LOOS et 

al., 2000). 

Quanto a alterações pulmonares, foi observado aumento das concentrações 

de histamina e IgE, tanto em saliva quanto em gengiva de pacientes com asma e 

periodontite (HYYPPA, 1981, HYYPPA, 1984).  Outro aspecto interessante é a 

observação de que a doença periodontal esta relacionada com nascimentos 

prematuros de crianças com baixo peso, provavelmente devido à produção 

aumentada de mediadores inflamatórios na periodontite, tais como interleucina 1, 

TNF-

 

e prostaglandinas que também são fatores importantes no início do 

trabalho de parto (OFFENBACHER et al., 1995; COLLINS et al., 1994).   
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6 CONCLUSÃO  

Nossos resultados mostram que o NO desempenha um importante papel na 

periodontite, não só quanto aos efeitos locais na perda óssea alveolar, mas 

também sistêmicos, os quais são fortemente dependentes do órgão e da fase de 

desenvolvimento da doença periodontal. Assim, a presença de periodontite é um 

importante fator que pode determinar o curso de outras doenças que envolvem 

alterações na produção de NO (tais como doenças cardiovasculares, pneumonia 

bacteriana, entre outras) devido à bacteremia transitória, toxinas orais circulantes 

e ativação imunológica induzida pelos microorganismos orais (THODEN VAN 

VELZEN et al., 1984). 

Com base nos resultados obtidos in vitro, podemos concluir que a RvE1 tem um 

papel importante na resolução da inflamação agindo sobre osteoclastos, inibindo a 

produção de NO proveniente de iNOS, o qual no futuro, pode ser mais uma opção 

para tratamento de doenças ósseas inflamatórias, tais como a periodontite, e as 

conseqüências sistêmicas.  
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