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RESUMO
A doença periodontal (DP) compreende um grupo de lesões que afetam os
tecidos periodontais de proteção (gengivite) e suporte (periodontite), envolvendo a
participação de células residentes, células estruturais e mediadores inflamatórios.
Pesquisa recente do nosso laboratório mostrou a existência de um Sistema ReninaAngiotensina (SRA) local no tecido gengival de ratos e sugeriu que o SRA possa ter
participação na DP. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a se o SRA está
envolvido na iniciação e na progressão da DP induzida experimentalmente em ratos.
Para tanto, foi utilizado modelo de indução da DP por colocação de ligadura, por 7 e 14
dias, ao redor do primeiro molar inferior de ratos e tratamento destes animais com
drogas que afetam o SRA [losartan (50 mg/Kg/dia), alisquireno (30 mg/Kg/dia) ou
enalapril (10 mg/Kg/dia)]. Foram realizadas técnicas de análise da perda óssea alveolar,
reação em cadeia da polimerase (PCR) quantitativa e imunoistoquímica. Após a coleta,
os dados foram devidamente analisados por meio de gráficos e tabelas, sendo utilizada
ANOVA a 2 e 3 critérios e adotado nível de significância de 5%. Em nível protéico,
houve aumento significativo da maioria dos componentes do SRA (p<0,05) na DP. A
renina apresentou aumento nos tratamentos com losartan, alisquireno e enalapril tanto
nos animais sham (cirurgia fictícia de indução da DP) quanto nos animais com DP, aos
7 e 14 dias, e não apresentou marcação no grupo controle (água), demonstrando efeito
dependente dos tratamentos farmacológicos. Na DP houve aumento dos componentes
AT1 (aos 7 e 14 dias), AT2 (aos 7 dias) e enzima conversora da angiotensina (ECA; aos
7 e 14 dias) nos grupos tratados com losartan, alisquireno e enalapril. Também houve
aumento de imunomarcação nos animais com DP para AT2 (aos 14 dias) e ECA (aos
14 dias) em animais do grupo controle. Em relação à expressão gênica, houve aumento
da expressão de RNAm nos animais com DP para o receptor AT2 no grupo controle (aos
7 e 14 dias), e nos animais tratados com losartan ou enalapril (aos 7 dias). Houve
aumento da expressão de RNAm para a ECA nos animais com DP tratados com losartan
e enalapril (aos 7 dias), e controle (aos 14 dias). O tratamento por 14 dias com as
drogas losartan ou alisquireno, mas não com enalapril, foi capaz de diminuir
significativamente a perda óssea alveolar (p<0,05). Portanto, pode-se concluir que o
SRA está envolvido na iniciação e na progressão da DP induzida experimentalmente em
ratos.
Palavras-chave: doença periodontal, sistema renina-angiotensina, inflamação.
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ABSTRACT
The renin-angiotensin system in experimentally-induced periodontal disease in rats
Periodontal disease (PD) comprises a group of lesions that affect protection
(gingivitis) and support periodontal tissues (periodontitis) involving the participation of
resident and structural cells as well as inflammatory mediators. Recent research in our
laboratory showed the existence of a local gingival renin-angiotensin system (RAS), and
suggested that it might participate in PD. Therefore, the aim of this study was to evaluate
whether the RAS is involved in the initiation and progression of the experimentallyinduced PD in rats. For this purpose, a model of ligature placement, for 7 and 14 days,
around the lower first molar in rats, and the treatment of such animals with drugs that
affect the RAS [losartan (50 mg/Kg/day), aliskiren (30 mg/Kg/day) or enalapril (10
mg/Kg/day)] were employed. The following techniques were performed: alveolar bone loss
analysis, quantitative real-time polymerase chain reaction and immunohistochemistry.
Data were collected, organized in tables and graphs, and submitted to 2 and 3 way
ANOVA with significance level established at 5%. In the protein level, there was a
significant increase in the majority of the RAS components in PD. Immunolocalization for
renin increased when animals were treated with losartan, aliskiren or enalapril, for 7 and
14 days, in both sham (fictitious surgery for PD induction) and PD animals, whereas the
control group (water) had no staining, demonstrating a drug-related effect. In animals with
PD treated with losartan, aliskiren or enalapril there was an increase in staining for AT1
(at 7 and 14 days), AT2 (at 7 days) and angiotensin-converting enzyme (ACE; at 7 and 14
days). There was also increased staining in PD animals for AT2 (at 14 days) and ACE (at
14 days) in the control group. As far as genic expression, there was an increase in mRNA
expression for AT2 in control animals with PD (at 7 and 14 days), and in the animals
treated with losartan or enalapril (at 7 days). There was an increase in mRNA for ACE in
animals with PD treated with losartan or enalapril (at 7 days) as well as control rats (at 14
days). Treatment for 14 days with losartan or aliskiren, but not enalapril, significantly
decreased alveolar bone loss (p<0.05). Therefore, one can conclude that the RAS is
involved in the initiation and progression of the experimentally-induced PD in rats.
Key words: periodontal disease, renin-angiotensin system, inflammation.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Doença periodontal (DP)

Entre os processos patológicos que afetam a dentição humana, as doenças
periodontais são das mais comumente observadas. É bem documentado que de
5% a 15% de qualquer população sofre de periodontite generalizada, apesar da
periodontite moderada afetar a maioria dos adultos (Oliver, 1998; Burt, 2005).
Essas doenças compreendem um grupo de lesões que afetam os tecidos
periodontais de proteção (gengiva), denominando-se gengivite, e de suporte
(cemento, osso alveolar e ligamento periodontal), denominando-se periodontite, a
qual pode levar à perda dentária (Flemmig, 1999).
A principal causa da doença periodontal é a placa dentobacteriana que se
acumula sobre a superfície dentária, bem como ao nível e abaixo da margem da
gengiva. Este acúmulo causa inflamação e fibrose da gengiva, levando à
destruição do ligamento periodontal e do osso alveolar. Com a progressão da
doença, os tecidos moles separam-se da superfície dentária resultando na lesão
característica da periodontite crônica – a bolsa periodontal (Wilson, 1995; Van
Dyke e Serhan, 2003).
Interações entre patógenos microbianos e vários sistemas de resposta do
hospedeiro desempenham um papel crítico no desenvolvimento e progressão da
DP via liberação de vários mediadores inflamatórios e imunológicos (Page, 1991;
Ebersole, 2003).

1.2

Sistema Renina-Angiotensina (SRA)

O SRA circulante é um sistema endócrino que promove a liberação de
Angiotensina (Ang) II, a qual exerce seus efeitos pela interação com receptores
específicos (Peach, 1977). A Ang II é gerada pela ação da renina, uma enzima
produzida pelos rins, sobre o angiotensinogênio plasmático, produzido pelo
fígado, formando o decapeptídeo Ang I (Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6-Pro7-Phe8His9-Leu10), que é clivado na ligação Phe8-His9 pela enzima conversora de Ang I,
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presente em abundância no endotélio pulmonar, liberando o octapeptídeo ativo
Ang II (Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6-Pro7-Phe8). A Figura 1 ilustra o SRA com os
componentes descritos acima e outros componentes que serão comentados a
seguir.

Figura 1 – Principais componentes do sistema renina-angiotensina.

1.2.1 Angiotensinogênio

O angiotensinogênio humano, uma alfa 2 globulina de 452 aminoácidos, é
sintetizado no fígado. O RNAm que codifica a proteína também é abundante no
tecido gorduroso, determinadas regiões do sistema nervoso central (SNC) e rins
(Campbell, Habener 1986; Cassis, Save, Peach 1988). Vários hormônios como
glicocorticóides, hormônio tireoidiano e a própria Ang II (Bem-Ari, Garrison 1988)
estimulam a síntese de angiotensinogênio.
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1.2.2 Renina

A enzima renina é uma glicoproteína de 340 aminoácidos, sendo
sintetizada e armazenada sob a forma inativa, denominada pró-renina nas células
justaglomerulares dos rins, que são células musculares lisas modificadas
localizadas nas paredes das arteríolas aferentes dos glomérulos (Oliveira et al.,
1999).
Com a queda de pressão arterial, reações intrínsecas nos próprios rins
fazem com que muitas moléculas de pró-renina sejam clivadas e assim liberando
a renina. A secreção da renina é controlada por 3 mecanismos: 2 agem
predominantemente nos rins (mecanismo de mácula densa e mecanismo
barorreceptor infra-renal) e o terceiro que age por meio do SNC (mecanismo do
receptor β-adrenérgico). O mecanismo denominado de feedback negativo de alça
curta consiste no fato de que elevações da secreção de renina aumentam a
formação de Ang II que, interagindo com seus receptores renais, inibe a liberação
de renina nas células justaglomerulares. O mecanismo de feedback negativo de
alça longa consiste na inibição da liberação da renina devido a aumentos da
pressão arterial induzidos pela Ang II (Jackson, Garrison 1995).

1.2.3

Angiotensina I

A Ang I é um peptídeo de 10 aminoácidos (Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6Pro7-Phe8-His9-Leu10) desprovido de propriedades vasoconstritoras para produzir
alterações funcionais significativas na função circulatória; serve como substrato
para vias enzimáticas formadoras de Ang II (Paul, Mehr, Kreutz 2006).

1.2.4

Enzima Conversora de Angiotensina (ECA)

A ECA humana, uma metaloprotease de ligação de membrana, contém
1.278 resíduos de aminoácidos e possui 2 domínios homólogos, cada um com um
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local catalítico e com uma região de ligação do zinco (Soubrier et al., 1988;
Berstein et al., 1989). A ECA é encontrada abundantemente no endotélio dos
vasos pulmonares (Ryan et al., 1975, 1976) e também no plasma e em diversos
tecidos orgânicos como: endotélio vascular (Caldwell et al., 1976; Ryan et al.,
1976), cérebro, placenta, intestino e nos túbulos renais (Hall et al., 1976; Erdös,
Skidgel 1986; Schulz et al., 1988).

1.2.5

Enzima Conversora de Angiotensina-2 (ECA-2)

A ECA-2 tem sido descrita como uma metaloprotease dependente de zinco
com atividade de carboxipeptidase. A ECA-2 está envolvida na geração de
peptídeos de angiotensina alternativos, em particular pela conversão de Ang II em
Ang 1-7, sendo esta considerada sua principal função, e Ang I em Ang 1-9. A
expressão de genes da ECA-2 é descrita no sistema cardiovascular, no córtex
renal e medula, em alguns tecidos do trato gastrintestinal e nos testículos
(Raizada, Ferreira 2007). A ECA-2 está presente em macrófagos, células
endoteliais e musculares lisas (Kramkowski, Mogielnicki, Buczko 2006) e tem sido
sugerida como um importante regulador das funções cardíacas e do
desenvolvimento (Paul, Mehr, Kreutz 2006).

1.2.6

Angiotensina II

Pela ação da ECA, há a liberação do último dipeptídeo da Ang I (His9Leu10), formando a Ang II, um octapeptídeo (Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6-Pro7Phe8). A Ang II é considerada o principal peptídeo efetor do SRA (Paul, Mehr,
Kreutz 2006).
Além do seu efeito vasoconstritor e estimulatório sobre a secreção de
aldosterona, a Ang II tem ações inotrópica e cronotrópica positivas sobre o
coração (Peach, 1977). Em adição aos seus efeitos no sistema cardiovascular,
tem-se demonstrado que a Ang II está envolvida em outras funções, tais como
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mitogênese de fibroblastos da pele, síntese de DNA por células do ligamento
periodontal e regulação da formação óssea, crescimento celular, apoptose,
geração de espécies reativas ao oxigênio, secreção hormonal, ações prófibrogenéticas, tônus vascular e indução da liberação de prostaglandina E2 (PGE2)
em fibroblastos gengivais humanos (Nickenig et al., 1997; Lundergan et al., 1999;
Hiruma et al., 1997; Hagiwara et al., 1998; Lamparter et al., 1998; Leung, 2004;
Segawa et al., 2003; Paul, Mehr, Kreutz 2006).
Vários estudos têm mostrado a participação de outras enzimas, além da
ECA, na geração de Ang II. Cerca de 40% da Ang I é clivada em Ang II por vias
alternativas à via da ECA (Ram 2007), podendo ocorrer via quimases e
catepsinas (Schmieder 2007) ou via elastase-2 (Paula et al., 1998; Santos et al.,
2002a; Santos et al., 2002b; Santos et al., 2003; Santos et al., 2004).

1.2.7
A

Angiotensina 1-9

angiotensina

1-9

(Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6-Pro7-Phe8-His9)

é

conhecida como um peptídeo com pouca atividade biológica (Kramkowski,
Mogielnicki, Buczko 2006). Acredita-se que seja inativa até que a ECA a clive e
libere Ang 1-7. Subseqüentemente, Ang 1-7 é inativada pela liberação do
dipeptídeo C-terminal para formar Ang 1-5 (Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5) (Chen et al.,
2005). Por ser provavelmente o principal produto do metabolismo de Ang I em
plaquetas, a Ang 1-9 pode estar envolvida na regulação da função plaquetária
(Kramkowski, Mogielnicki, Buczko 2006). Em concentrações micromolares, Ang 19 inibe a ECA (Snyder, Wintroub 1986; Marcic et al., 1999) e potencializa a ação
da bradicinina em seu receptor B2 (Marcic et al., 1999). Em coração humano, a
catepsina A (CATA) gera derivados Ang 1-9 e Ang 1-7 a partir de Ang I (Jackman
et al., 2002).
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1.2.8

Angiotensina 1-7

A angiotensina 1-7 é um componente bioativo do SRA, sendo um
heptapeptídeo (Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6-Pro7) formado a partir da Ang I por
ação de endopeptidases neutras, ou seja, por uma via independente da ECA
(Santos et al., 1988; Santos, Compagnole-Santos 1994). Algumas destas
enzimas, como a neprilisina, estão envolvidas no metabolismo do fator natriurético
atrial e bradicinina. A ECA também tem sido envolvida no metabolismo e quebra
da Ang 1-7, sugerindo uma interação entre diferentes sistemas de peptídeos
cardiovasculares (Paul, Mehr, Kreutz 2006). A Ang 1-7 tem ações contraregulatórias às da Ang II, como a proliferação celular estimulada pela Ang II e
ações anti-proliferativas da Ang 1-7. Enquanto a Ang II tem efeitos
vasoconstritores, a Ang 1-7 tem efeitos vasodilatadores. A Ang 1-7 pode regular a
pressão sangüínea, a função cardíaca e o crescimento celular, sendo talvez
importante futuramente no tratamento de doenças cardíacas, câncer, doença
renal e pré-eclampsia (Trask, Ferrario 2007).

1.2.9

Receptores de Angiotensinas

A Ang II possui interações com diferentes tipos de receptores, conhecidos
como AT1 e AT2. No músculo liso vascular, o receptor AT1, membro da família de
receptores ligados à proteína G, possui 7 regiões transmembrânicas com 359
aminoácidos, é mediador da angiogênese e possui propriedades vasoconstritoras,
enquanto que o receptor AT2 tem 363 aminoácidos, possuindo propriedades
vasodilatadoras e inibindo a angiogênese. Os subtipos de receptores AT1 e AT2
apresentam estruturas genômicas e localizações diferentes, e também expressão
e regulação específicas para cada tecido. Em quimiorreceptores do corpo da
carótida, o receptor AT1 pode mediar a liberação de cálcio intracelular. As funções
da Ang II, tais como constrição vascular, proliferação celular e liberação da
aldosterona são conhecidas por serem mediadas via receptores AT1. Em ratos e
camundongos, dois subtipos de receptores AT1 foram clonados e caracterizados:
AT1a e AT1b (Linderman, Greene 2001; Paul, Mehr, Kreutz 2006; Lam, Leung
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2002; Hirasawa et al., 2002; Inagami et al., 1994; De Gasparo, Siragy 1999; De
Gasparo et al., 2000; Speth, Thompson, Johns 1995; Wright, Yamamoto, Harding
2008) .
Há evidências de um receptor de angiotensina adicional denominado AT4,
que interage com um peptídeo de Ang truncado, a Ang IV ou Ang 3-8 (Val3-Tyr4Ile5-His6-Pro7-Phe8). AT4 foi originalmente definido como específico com local de
ligação de alta afinidade para Ang IV (Paul, Mehr, Kreutz 2006) e parece estar
relacionado à consolidação da memória, fluxo sangüíneo, reabsorção tubular
renal e proliferação celular (Wright, Yamamoto, Harding 2008).
O protooncogene Mas é sugerido como um receptor funcional de
angiotensinas (Jackson et al., 1988). O Mas é caracterizado como um receptor
acoplado à proteína G, originalmente descrito como um fator envolvido na gênese
de tumores. Os efeitos do receptor Mas podem ser mediados por Ang 1-7 ou
outros peptídeos de angiotensina, o que sugere alguma relevância funcional in
vivo (Paul, Mehr, Kreutz 2006).
Esse conceito clássico do SRA circulante está sendo modificado em função
de evidências que mostram a participação de diferentes tecidos na formação de
Ang II. Um número crescente de estudos mostra a existência de sistemas locais
capazes de gerar angiotensinas de forma independente do SRA circulante em
vários tecidos, tais como cérebro, coração, rim, gônadas, ovários, osso, músculo
esquelético, tecido adiposo, pâncreas, corpo da carótida, cordão umbilical, polpa
dental e tecido gengival (Campbell, 1987; Phillips, Speakman, Kimura 1993;
Obermüller et al., 2004; Leung 2004, Goker et al., 2005; Souza et al., 2007;
Santos et al. 2009).

1.2.10

Sistema renina-angiotensina local

Há muitas evidências acerca da existência de alguns componentes do SRA
no tecido gengival e em fibroblastos gengivais de diferentes espécies (Ohuchi et
al., 2002; Segawa et al., 2003; Berggreen e Heyeraas, 2003; Ohuchi et al., 2004;
Santos et al., 2009).
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Ohuchi et al. (2002) sugeriram, por meio da utilização de drogas
antagonistas de receptores de Ang II, que a proliferação de fibroblastos gengivais
de cobaios estimulada pela fenitoína e nifedipina é mediada indiretamente por
receptores AT1 presentes em fibroblastos gengivais em cultura. Os autores
também sugeriram que Ang II é sintetizada localmente nestas células.
Segawa et al. (2003) investigaram o efeito da Ang II sobre a produção de
PGE2 em fibroblastos gengivais humanos. Um antagonista de receptores AT1,
mas não um antagonista de receptores AT2, foi capaz de inibir a produção de
PGE2 estimulada pela Ang II administrada.
Berggreen e Heyeraas (2003) sugeriram, com a utilização de drogas
antagonistas de receptores AT1, a existência destes receptores na polpa dentária
e no tecido gengival de furão quando estudaram o efeito da Ang II sobre o fluxo
sangüíneo em tecidos orais destes animais.
Ohuchi et al. (2004) demonstraram que a Ang II induziu a proliferação de
fibroblastos gengivais de coelhos de maneira concentração-dependente. Esta
proliferação foi inibida por um antagonista de receptores AT1, porém não foi
alterada por um antagonista de receptores AT2, sugerindo, portanto, que a
proliferação de fibroblastos gengivais de coelho induzida pela Ang II nestas
células em cultura ocorre via receptores AT1. Adicionalmente, em complemento
aos achados farmacológicos, os autores demonstraram a presença dos
receptores AT1 e AT2 nestas células com auxílio da técnica de Western blot.
Os receptores AT1 e AT2 foram encontrados na polpa dental por Souza et
al. (2007), demonstrando a participação destes receptores de Ang II na pulpite
pelo envolvimento tanto no estabelecimento como na modulação das alterações
pulpares.
Estudos recentes do nosso laboratório demostram a existência de um SRA
local no tecido gengival de ratos. Experimentos mostraram que neste tecido existe
a expressão de RNAm para todos os principais componentes do SRA
(angiotensinogênio, renina, ECA e receptores AT1a, AT1b e AT2; Santos et al.,
2009).
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1.3

Interação entre Inflamação e Angiotensina II

Na doença periodontal, a inflamação e a destruição tecidual são eventos
iniciais e constantes durante o processo mediado pelo hospedeiro em resposta à
infecção bacteriana (Listgarten, 1987; Delima e Van Dyke, 2003; Van Dyke e
Serhan, 2003).
A inflamação é um processo complexo que pode ocorrer nos tecidos em
resposta a estímulos patológicos e usualmente leva à recuperação da integridade
tecidual, mas se o reparo não é perfeitamente controlado o processo inflamatório
pode resultar em dano tecidual permanente (Marchesi et al. 2008) . Independente
da etiologia do estímulo primário e do tecido envolvido, a inflamação
classicamente segue três estágios: aumento na permeabilidade vascular
(mudanças no calibre/fluxo vascular e incremento na permeabilidade vascular);
recrutamento de leucócitos (rolamento/adesão/transmigração e quimiotaxia) e
ativação dos processos para reparo tecidual. A Ang II está envolvida em todos
estes três estágios da resposta inflamatória (Suzuki et al., 2003; Marchesi et al.,
2008; Figura 2).
A Ang II, o principal peptídeo ativo do SRA, além de ser um mediador
fisiológico do sistema circulatório, é reconhecida como um fator de crescimento
que regula o crescimento celular e fibrose. Um grande número de estudos tem
demonstrado que a Ang II está envolvida em eventos-chave da inflamação. Nesse
processo, as células inflamatórias são equipadas com todos os componentes do
sistema renina-angiotensina (SRA), podendo produzir angiotensina (Ang) II
(Gomez et al., 1993; Owen e Campbell, 1998).
A Ang II é capaz de induzir dano vascular independente dos efeitos
hemodinâmicos de indução da remodelação vascular e disfunção endotelial e
aumento nos níveis de pressão arterial (Schiffrin, 2002) e isso pode ser explicado
pelo menos parcialmente pelos efeitos pró-inflamatórios da Ang II.
A Ang II exerce seus efeitos pró-inflamatórios na vasculatura por meio da
indução de integrinas , moléculas de adesão, citocinas e mediadores profibróticos
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e de crescimento pela ativação de fatores de transcrição e vias envolvendo
espécies oxigênio reativas (Marchesi et al 2008).
Um estudo feito por de Cavanagh et al (2010), em ratos, concluiu que a
inibição do SRA com bloqueadores dos receptores AT1 e com inbibidores da
ECA, além da diminuição da pressão arterial e proteção contra as ações
profibróticas e proliferativas da Ang II, reduziram o estresse oxidativo
principalmente pela prevenção da formação de espécies oxigênio reativas
derivadas da ativação da enzima nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato
(NAD(P)H) oxidase induzida pela Ang II.
Outro estudo feito por Borges Jr et al (2007) sobre marcadores próinflamatórios e estresse oxidativo na doença periodontal comprovou uma
importante correlação entre marcadores de estresse oxidativo e a doença
periodontal.
Somando-se as informações de que a Ang II está presente em todas as
fases da inflamação (Marchesi et al 2008), que a inibição do SRA diminui o
estresse oxidativo pela inibição da via Ang II de ativação da NAD(P)H oxidase (de
Cavanagh et al 2010) e que a doença periodontal e o estresse oxidativo têm
importante correlação (Borges Jr et al 2007) sugere-se que a inibição do SRA
diminua os danos da doença periodontal durante sua progressão por meio da
diminuição do estresse oxidativo pela inibição da via Ang II-enzima NAD(P)H
oxidase.
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Figura 2: Ang II participa em importantes eventos da resposta inflamatória (modificado de Suzuki
et al., 2003). PG – prostaglandinas; VEGF – fator de crescimento endotelial vascular.

1.4

Drogas que afetam o SRA utilizadas neste estudo
A alteração da atividade do SRA é alvo constante para o tratamento da

hipertensão e falência cardíaca. Várias drogas são empregadas com este intuito,
incluindo inibidores da ECA, antagonistas/bloqueadores dos receptores da Ang II
e inibidores de renina (Nussberger 2008).
O losartan foi o primeiro antagonista do receptor de angiotensina sem
propriedades agonistas. Após administração via oral, é rapidamente absorvido,
atingindo a máxima concentração após 1 a 2 horas. É administrado como uma
pró-droga que é convertida em seu metabólito ativo E3174, o qual tem uma meiavida de várias horas sofrendo principalmente clearance renal. O losartan é efetivo
na redução da pressão arterial e útil na diminuição da progressão da nefropatia
devida ao diabetes e à doença renal avançada (Sica 2005).
Alisquireno é um inibidor da renina potente e seletivo que se liga ao sítio
ativo da renina impedindo que esta exerça a sua função catalítica, inibindo assim
a conversão do angiotensinogênio em Ang I, como conseqüência reduzindo as
concentrações de Ang II (O’Brien 2007). O pico plasmático ocorre de 1 a 3 horas
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após a ingestão da droga, que é principalmente eliminada pelo trato hepatobiliar
como droga não metabolizada (Waldmeier 2007).
O enalapril (maleato de enalapril) é uma pró-droga que é hidrolisada por
esterases no fígado, produzindo sua forma ativa: o enalaprilato, que é um inibidor
altamente potente da ECA. O pico de concentração plasmática da droga (forma
ativa) acontece cerca de três a quatro horas após a ingestão. Em virtude de sua
forte ligação à ECA tem meia-vida plasmática de cerca de 11 horas, sendo
excretado na forma de enalapril inalterado ou enalaprilato pelos rins. (Goodman e
Gilman, 2007).
A figura 3 ilustra em que pontos da cascata do SRA atuam as drogas
utilizadas neste estudo.

Figura 3 – Principais componentes do sistema renina-angiotensina com os pontos de atuação das
drogas utilizadas neste estudo (alisquireno, losartan e enalapril).
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1.5

Modelos animais para estudo da doença periodontal

A pesquisa da doença periodontal requer o uso de animais de laboratório
para o teste de agentes terapêuticos e para a avaliação da segurança e eficácia
de técnicas, drogas e ferramentas. Pelo fato da maior parte das doenças
periodontais resultarem em destruição irreversível do tecido conjuntivo e do osso
alveolar, a indução da periodontite em humanos não representa um procedimento
ético. Portanto, os modelos animais, nos quais a doença periodontal é induzida
experimentalmente, continuarão indispensáveis para o estudo desta doença. A
facilidade de manejo, o custo relativamente baixo e o curto período de tempo de
estudo fazem do rato um instrumento versátil para estudo da doença periodontal
(Madden e Caton, 1994). Neste projeto utilizou-se um modelo animal de indução
de doença periodontal em ratos, conforme publicações recentes de nosso grupo
(Rodini et al., 2008; Oliveira et al., 2008; Santos et al., 2009).
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2 PROPOSIÇÃO
Com o intuito de trazer contribuições para um melhor entendimento da DP,
os objetivos desta tese foram:
1) avaliar se drogas que afetam o SRA alteram a progressão da DP
induzida experimentalmente em ratos;
2) avaliar se há um aumento da expressão dos componentes do SRA na
DP induzida experimentalmente em ratos.
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3 Material e Métodos
3.1 Animais e caracterização dos grupos experimentais
Foram utilizados 160 ratos Wistar, machos, com peso entre 200 e 250g
(aproximadamente 60 dias), provenientes do Biotério Central da Faculdade de
Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo (FOB/USP), divididos em
quatro grupos de 40 animais cada:
GRUPO 1 (controle-água) - Metade dos animais (20) deste grupo foi submetida
à indução da DP por ligadura e a outra metade foi submetida à indução fictícia
da DP (sham operados). Os animais deste deste grupo não receberam
tratamento farmacológico, foram tratados apenas com o veículo usado para
dissolver as outras drogas (água);
GRUPO 2 (losartan) - Metade dos animais (20) deste grupo foi submetida à
indução da DP por ligadura e a outra metade foi submetida à indução fictícia da
DP (sham operados). Os animais desse grupo foram tratados com antagonista
de receptores AT1 losartan (50 mg/kg/dia, via gavagem) (Amaral et al., 2001);
GRUPO 3 (alisquireno) - Metade dos animais (20) deste grupo foi submetida à
indução DP por ligadura, a outra metade foi submetida à indução fictícia da DP
(sham operados). Os animais desse grupo foram tratados com o inibidor da
renina alisquireno (30 mg/Kg/dia, via gavagem) (Singh et al., 2008);
GRUPO 4 (enalapril) - Metade dos animais (20) deste grupo foi submetida à
indução da DP por ligadura e a outra metade foi submetida à indução fictícia da
DP (sham operados). Os animais desse grupo foram tratados com o inibidor da
ECA enalapril (10 mg/kg/dia, via gavagem) (Broulik et al. 2001).
As figuras 4, 5, 6 e 7 ilustram a distribuição das amostras dos diferentes
grupos de acordo com o tempo de indução da DP, tratamento e análises
realizadas nesta tese.
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Figura 4 – Grupo 1 (controle – água).

Figura 5 – Grupo 2 - tratados com losartan.

Figura 6 – Grupo 3 - tratados com alisquireno.
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Figura 7 – Grupo 4 - tratados com enalapril

3.2

DP induzida experimentalmente em ratos

A manipulação animal seguiu o protocolo aprovado pela Comissão de Ética
no Ensino e Pesquisa em Animais da FOB/USP (Processo nº 009/2008). Os
animais foram anestesiados com Cloridrato de Ketamina e Cloridrato de xilazina
(Dopalen® - 0,4 mL/kg e Anasedan® - 0,02 mL/kg, via intramuscular; de Almeida
et al., 2007).
A ligadura constituiu-se de fio de seda preta 3-0 estéril e foi colocada na
região cervical do primeiro molar inferior direito, tomando-se o cuidado de
penetrar o fio no sulco gengival, portanto em íntima proximidade aos tecidos
gengivais, ficando o nó na região mesial (Györfi et al., 1994; Lohinai et al., 1998)
(Figura 8). Os ratos de todos os grupos foram mantidos no Biotério Central da
Faculdade de Odontologia de Bauru/ Universidade de São Paulo (FOB/USP) e
alimentados com ração normal e água ad libitum, e medicados via gavagem
(Figura 9).
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Figura 8 – A e B) Seqüência da colocação da ligadura na região cervical do primeiro molar
inferior. C) O nó foi mantido na região mesial e D) o fio inserido em todas as faces do dente (fotos
cedidas pela Profa. Dra. Thais Marchini de Oliveira Valarelli da Disciplina de Odontopediatria da
FOB/USP).
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Figura 9 - A) Seringa com a cânula acoplada e B) medicação do animal via gavagem.

3.3

Obtenção de espécimes para os diferentes experimentos

Os animais foram mortos com dose excessiva de anestésico nos tempos
de 7 e 14 dias após a colocação da ligadura e tratamento com as drogas, durante
os tempos citados, procedendo-se à obtenção de espécimes para os diferentes
experimentos, que envolveram as seguintes análises durante a progressão da
DP:
a) perda óssea alveolar;
b) Reação da cadeia da polimerase (PCR) quantitativa;
c) imunolocalização de proteínas do SRA.
Imediatamente após a morte dos animais a mandíbula foi removida, sendo,
então, separada em duas hemimandíbulas. O material destinado à análise da
perda óssea alveolar teve o tecido mole cuidadosamente descolado e congelado
a -800C para análises por PCR e teve o tecido ósseo tratado com peróxido de
hidrogênio 30 volumes 50%, comforme detalhado a seguir.
O material destinado às análises histológica e imunohistoquímica foi fixado
em Formol 10% por 7 dias, desmineralizado em solução de EDTA 4,13% (com
trocas semanais) por 7 semanas e posteriormente incluído em parafina em blocos
de aproximadamente 8x10x6 mm (contendo o primeiro molar inferior).
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3.4

Análises realizadas

3.4.1 Análise da Perda Óssea Alveolar

Para avaliação da perda óssea alveolar, as hemimandíbulas foram tratadas
com solução de peróxido de hidrogênio 30 volumes 50% em água, por 24 horas,
para remoção do restante do tecido mole aderido ao tecido ósseo, lavadas em
seguida com solução salina tamponada em fosfato (PBS) 1x e deixadas para
secar em temperatura ambiente. O material foi então imerso em azul de metileno
0,1%, por 5 minutos, para que se pudesse diferenciar o osso do dente. Em
seguida, as imagens foram capturadas com auxílio de uma câmera de vídeo
(Sony CCD-IRIS/RGB), acoplada a um microscópico (MC80Dx, Carl Zeiss), com
aumento de 4x, com a face oclusal dos molares posicionada perpendicularmente
ao microscópico. As imagens foram armazenadas em arquivos com extensão
TIFF com resolução de 300 dpi, recebendo então um código aleatório, de modo
que quando fosse realizada a medição o examinador não soubesse a que grupo
ou tempo de tratamento a amostra fazia parte. Com o auxílio de um programa de
análise de imagens (K 300 – 3.0, Carl Zeiss) foi realizada então a medição da
área compreendida entre a junção amelo-cementária (JAC) e as cristas ósseas
alveolares mesial e distal, em µm2, e transformada em mm2 correspondentes aos
pixels contidos na área selecionada (Figura 10). Para cada amostra, a perda
óssea foi definida como a área total entre a JAC e as cristas ósseas alveolares
mesial e distal da face vestibular do primeiro molar inferior direito.
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Figura 10 – Delimitação da área analisada (traçado em linha vermelha),
compreendida entre a junção amelo-cementária e as cristas ósseas alveolares
mesial e distal.

3.4.2 Erro do método para medida da perda óssea alveolar

Para estimar o valor do erro sistemático inter e intra-examinador a perda
óssea alveolar foi analisada por 2 examinadores distintos e após 30 dias da
análise inicial um terço da amostra foi novamente estudada. O teste t pareado foi
utilizado para cálculo do erro inter-examinador sistemático do método, obtido por
2 examinadores e o teste t pareado para avaliar o erro intra-examinador, obtido
em duas análises distintas com intervalo de 30 dias. Valores de p>0,05 foram
considerados para estimar a viabilidade de utilização do método proposto.
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3.4.3

Extração de RNA total das biópsias de tecido gengival
Para a realização destes experimentos, seguimos as descrições realizadas

em publicações do nosso laboratório (Santos et al., 2002b; Santos et al., 2003;
Oliveira et al., 2008; Rodini et al., 2008; Santos et al., 2009). Logo após a
remoção, os tecidos gengivais foram imediatamente colocados em tubos de
centrífuga contendo TRIzol (Invitrogen Life Technologies, Estados Unidos) (0,1 g
de tecido/1,0 mL de TRIzol) e congelados a –80oC até o momento da extração de
RNA total pelo método guanidino-isotiocianato-fenol-clorofórmio. No momento
oportuno, os tubos foram descongelados e os tecidos homogenizados utilizandose um homogenizador de tecidos. Em seguida, os tubos foram incubados por 5
min a 4oC e então foi adicionado um volume de 20% de clorofórmio. Os tubos
foram vigorosamente agitados e deixados em repouso a 4oC por 5 min, sendo em
seguida centrifugados a 13.000 g por 15 min. A camada superior (fase aquosa) foi
recuperada em alíquotas de 400 µL que foram colocadas em tubos de
microcentrífuga de 1,5 mL contendo 400 µL de isopropanol. Os tubos foram
agitados vigorosamente e deixados em repouso a 4oC por 15 min. Após
centrifugação a 13.000 g por 10 min a 4oC, foi descartado o sobrenadante e foi
adicionado 1 mL de etanol 70% [em água com dietil pirocarbonato (DEPC) 0,1%],
agitando-se vigorosamente. Foi realizada centrifugação a 8.000 g por 5 min a 4oC,
descartando-se o sobrenadante e repetindo-se outra centrifugação com 1 mL de
etanol 70% a 8.000 g por 5 min a 4oC. Para permitir a secagem das amostras, o
sobrenadante foi descartado e os tubos foram deixados abertos em temperatura
ambiente por 5 min dentro de uma capela de fluxo laminar vertical (para impedir a
contaminação das amostras). O precipitado de RNA foi ressuspenso em um
volume de 30 µL de água livre de DNAase e RNAase tratada com DEPC 0,1%.
3.4.4 Quantificação e qualificação do RNA total
Para a quantificação do RNA total das amostras foi utilizado o
espectofotômetro Nanodrop 1000 Thermo Scientific (USA). Foram utilizados 2 µL
de cada amostra para obtenção das leituras nos comprimentos de onda de 260
nm (A260) e 280 nm (A280), os quais forneceram informações sobre a quantidade
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e qualidade do RNA. Amostras com valores entre 1,9 e 2,1 na relação A260/A280
foram transcritas.
3.4.5 Tratamento do RNA total com DNAse e transcrição reversa
Para evitar a possibilidade de contaminação do RNA total extraído de
diferentes tecidos e células por DNA genômico, procedeu-se o tratamento de
todas as amostras com DNase (gDNA wipeout - Qiagen, Alemanha) durante 2
minutos a 42oC sendo este procedimento realizado segundo as orientações do
fabricante. As amostras com 1 µg de RNA total cada foram tratadas com DNAse e
imediatamente submetidas ao processo de transcrição reversa com o kit
Quantitect® Reverse Transcription (Qiagen).
Neste RNA tratado com DNAse foi adicionado uma mistura 1 µL dos
primers randômicos e oligo dT, 1 µL da trancriptase reversa e 4 µL do tampão
Quantscript RT. Esta mistura foi incubada à 42oC por 30 minutos, seguido de
outra incubação a 95oC por 3 minutos.
3.4.6 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) quantitativa

O protocolo para PCR quantitativa foi realizado conforme padronização
estabelecida por trabalhos prévios (Garlet et al., 2004; Garlet et al., 2006). A
expressão quantitativa dos componentes do SRA foi analisada por meio de
reações de PCR em tempo real, utilizando-se o sistema Taqman (Applied
Biosystems, Foster City, USA) em um aparelho Viia 7 (Applied Biosystems, Foster
City, USA). Os primers utilizados (Applied Biosystems, Foster City, USA) para tais
reações são apresentados na Figura 11. Esse sistema realiza as reações de
amplificação e detecção e quantifica as amostras (Viia 7 Software versão 1.1) por
meio de nucleases fluorogênicas utilizadas na reação, sendo tal expressão
normalizada com base em controles. A expressão foi normalizada pelo RNAm de
RPL13A. O DNA complementar sintetizado a partir do RNA mensageiro foi
utilizado juntamente com reagentes Taqman, como determinado pelo fabricante.
A reação compreende 2 min a 500C, 10 minutos a 950C, 50 ciclos de 15 s a 950C
e 1 min a 600C.
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Alvo

Número de catálogo

ratRPL13A

Rn00821258_g1

AT1a

Rn00578456_m1

AT1b

Rn02132799_s1

AT2

Rn00560677_s1

ECA

Rn00561094_m1

Elastase-2

Rn00561147_m1

Figura 11 – Número de catálogo dos kits de PCR inventoriados (Applied
Biosystems) utilizados nesta pesquisa.

3.4.3 Análise imunoistoquímica

Os blocos de parafina tiveram seus cortes histológicos obtidos com 5 µm
de espessura, em micrótomo rotatório, de acordo com a rotina do Laboratório de
Histologia da FOB/USP, como utilizada em outros trabalhos (Rodini et al., 2008;
Oliveira et al., 2008), resultando em cortes mésio-distais, sendo aderidos às
lâminas de vidro comuns para microscopia (Corning), e então corados com
hematoxicilina e eosina, e às lâminas silanizadas (DaKo S 3003) para
imunoistoquímica.

3.4.3.1 Imunolocalização para renina, AT1, AT2 e ECA

Os cortes histológicos para a realização da análise imunoistoquímica
aderidos às lâminas silanizadas (cola à base de poli-D-lisina) tiveram seu
protocolo validado no Medical College of Wisconsin durante o programa de
Estágio de Doutorado no Exterior com bolsa concedida pela CAPES (processo
2435/09-9). Os cortes foram colocados na estufa a 65ºC por 2h para o início da
desparafinização e adesão à lâmina. Em seguida, as lâminas foram acomodadas
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em cubas de Coopler com ranhuras e passaram por dois banhos de xilol, de 5 min
cada, e banhos de etanol 95%, 80%, 70%, 60% e 30% de 2 min cada. Por último
foram deixadas em banho de água destilada.
As lâminas foram transferidas para bandejas e permaneceram em agitador
onde passaram então por bloqueador da proteína avidina (por 30 min) e lavagem
cuidadosa com solução salina tamponada em tris (TBS) e então por bloqueador
de biotina, também por 30 min. Em seguida foram gotejados os bloqueadores de
proteínas livres, soro de cavalo ou cabra dependendo da espécie em que o
anticorpo secundário foi desenvolvido, diluídos 10% em TBS, por 30 min. Os
anticorpos primários disponíveis comercialmente (Figura 12) para os alvos
estudados, devidamente diluídos em TBS pH 7,3, foram então pingados sobre as
lâminas ficando em câmara úmida por 1 h em temperatura ambiente. Os cortes
foram cuidadosamente lavados com TBS para receber peróxido de hidrogênio
1,5% (diluído em metanol) por 30 min e novamente lavados com TBS para em
seguida receber o anticorpo secundário biotinilado, ficando por 1 h em
temperatura ambiente. Em seguida os cortes foram lavados com TBS e incubados
na solução de estreptavidina-peroxidase por 30 min. Para controle negativo, um
dos cortes de cada alvo foi incubado com soro normal de cavalo ou cabra (2% em
TBS) em substituição ao anticorpo primário. Após a exposição à solução de
estreptavidina-peroxidase, as lâminas foram lavadas com TBS e o excesso
aspirado. Gotejou-se a solução diaminobenzidina (DAB), a qual permaneceu em
contato com o corte histológico por 3 min. Na seqüência as lâminas foram lavadas
com água destilada por 5 min e transferidas para as cubas de Coopler, contracoradas com hematoxilina de Gill por 2,5 min. Depois passaram rapidamente por
10 imersões em ácido acético 2%, 10 imersões em água destilada, incubadas por
1 min em hidróxido de amônio (NH4OH) e mais 10 imersões em água destilada.
Em seguida as lâminas foram lavadas em água destilada e com ranhura e
passadas rapidamente por 3 vezes em álcool etílico absoluto e 3 vezes em xilol. A
montagem das lâminas feita com resina sintética ENTELAN® (Merck, Darmstadt,
Alemanha). A imunomarcação para renina, AT1, AT2 e ECA possibilitou a
localização de tais proteínas no tecido analisado e foi atribuído um escore que
variou de 0 (sem marcação) a 4 (marcação forte) a cada amostra (Tan et al.,
2005).
_________________________________________________________________________

48
Material e Metodos
__________________________________________________________________________________________________	
  
Os resultados foram submetidos à Análise de Variância a 2 e 3 critérios
(ANOVA), sendo adotado nível de significância de 5%. Estas proteínas foram
expressas em regiões distintas do tecido periodontal e identificadas conforme a
proteína-alvo como descrito a seguir.

Proteína
alvo

Bloqueadores de
proteínas livres

Anticorpo primário
(Santacruz)

Anticorpo
secundário
(Vectorlabs)
Renina
Soro de cavalo
Renin (E-17)
Anti-cabra
1:50
1:500
AT1
Soro de cabra
AT1 (N-10)
Anti-coelho
1:50
1:100
AT2
Soro de cabra
AT2 (H-143)
Anti-coelho
1:50
1:100
ECA
Soro de cavalo
ACE (C-20)
Anti-cabra
1:500
1:100
Figura 12 – Anticorpos primários e secundários utilizados para a marcação imunoistoquímica.

Imunomarcação para renina
Para controle positivo da imunomarcação para renina foi utilizado o rim. A
utilização do anticorpo primário para renina neste tecido marcou as células
justaglomerulares da arteríola aferente glomerular, que é a região responsável
pela produção de renina (Bader, 2010).
Imunomarcação para AT1
Para controle positivo da imunomarcação para o receptor AT1 foi utilizada
a glândula adrenal. A utilização do anticorpo primário para o receptor AT1 neste
tecido marcou a região medular (Sanchez-Lemus, 2008).
Imunomarcação para AT2
Para controle positivo da imunomarcação para o receptor AT2 foi utilizada
a glândula adrenal. A utilização do anticorpo primário para o receptor AT2 neste
tecido marcou a região cortical (Nora et al., 1998; Sanchez-Lemus, 2008).
Imunomarcação para ECA
Para controle positivo da imunomarcação para ECA foi utilizado o rim. A
utilização do anticorpo primário para ECA neste tecido marcou a região tubular
renal (Komlosi et al., 2003).
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3.5

Análise estatística

Após a coleta, os dados foram devidamente analisados por meio de
gráficos, sendo utilizada ANOVA a 2 e 3 critérios. Todos os testes foram
realizados com o programa SIGMASTAT 2.0 (SPSS,Chicago, IL, USA), sendo
adotado nível de significância de 5% para que as diferenças fossem consideradas
estatisticamente significativas.
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4

RESULTADOS
4.1

Análise da perda óssea alveolar
Como dito anteriormente, a análise da perda óssea alveolar foi feita por

dois examinadores. Assim, observou-se que erros na verificação da precisão
desta metodologia foram admissíveis para erro sistemático intra-examinadores:
p=0,462 (DP - examinador 1); p=0,405 (sham - examinador 1); p=0,276 (DP examinador 2); p=0,117 (sham - examinador 2) e para erro sistemático interexaminadores: p=0,399 (DP -examinador 1 e 2); p=0,249 (sham - examinador 1 e
2), promovendo resultados transparentes e fidedignos. Os resultados da perda
óssea alveolar foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA) a 2 e 3
critérios, sendo adotado nível de significância de 5%.
A análise revelou maior perda óssea nos sítios com doença periodontal
quando comparados aos sítios sham operados do grupo 1 controle – água
somente no período de 14 dias (p<0,05). (Figura 13).

Figura 13 – Progressão da perda óssea alveolar no grupo 1 (controle – água). SHAM: operação
fictícia para indução da doença periodontal. DP: doença periodontal induzida experimentalmente.
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O grupo 1 (controle – água) não revelou diferença estatisticamente
significativa entre os animais Sham e DP tratados por 7 dias. Quando a indução
atingiu 14 dias os animais com doença periodontal (DP) apresentaram maior
perda óssea em comparação aos animas DP com apenas 7 dias de indução
(p<0,05). Esta maior perda óssea também foi constatada quando comparados os
animais sham operados e DP aos 14 dias (p<0,05) (Figura 14).

Figura 14 – Representação gráfica da perda óssea alveolar em ratos com tecidos afetados pela
doença periodontal e sham (n = 5 em todos os períodos), sem tratamento farmacológico.
SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal. DP: doença periodontal induzida
experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa entre sham x DP- 14 dias (p<0,05); e diferença
estatisticamente significativa entre DP - 7dias x DP - 14 dias (p<0,05).
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No grupo tratado com losartan, quando se avaliou a perda óssea não foram
observadas diferenças estatisticamente significativas entre os animais sham e DP
nos períodos de 7 e 14 dias, comprovando a eficácia do tratamento farmacológico
com esta droga (Figura 15).

Figura 15 – Representação gráfica da perda óssea alveolar em ratos com tecidos afetados pela
doença periodontal e sham (n = 5 em todos os períodos), tratados com losartan (50 mg/Kg/dia via
gavagem). SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal. DP: doença periodontal
induzida experimentalmente.
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No grupo tratado com alisquireno, quando se avaliou a perda óssea não
foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os animais
sham e doença periodontal nos períodos de 7 e 14 dias, também comprovando a
eficácia do tratamento farmacológico com esta droga (Figura 16).

Figura 16 – Representação gráfica da perda óssea alveolar em ratos com tecidos afetados pela
doença periodontal e sham (n = 5 em todos os períodos), tratados com alisquireno (30 mg/Kg/dia
via gavagem). SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal. DP: doença
periodontal induzida experimentalmente.
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O grupo tratado com enalaprll somente revelou maior perda óssea nas
amostras dos animais com DP no período de 14 dias quando comparados às
amostras

dos

sham

operados,

mostrando

a

ineficácia

do

tratamento

farmacológico com esta droga (p<0,05) (Figura 17).

Figura 17 – Representação gráfica da perda óssea alveolar em ratos com tecidos afetados pela
doença periodontal e no grupo sham (n = 5 em todos os períodos), tratados com enalapril (10
mg/Kg/dia via gavagem). SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal. DP:
doença periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa entre sham x DP - 14 dias (p<0,05).
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Ao se comparar o tempo de indução de 7 e 14 dias para o grupo 1
(controle – água) pode-se observar diferença estatisticamente significativa na
progressão da doença periodontal. Esta diferença não foi observada nos grupos 2
(losartan), 3 (alisquireno) e 4 (enalapril). No entanto quando comparados os
períodos de 14 dias dos grupos 2 (losartan) e 3 (alisquireno) com grupo 1
(controle – água) 14 dias, foi possível observar diferença estatisticamente
significantiva (Figura 18). Esta diferença não ocorreu na comparação do grupo 1
(controle – água) com o grupo 4 (enalapril).

Figura 18 – Representação gráfica (painel superior) e ilustrativa (painel inferior) da perda óssea
alveolar em amostras de animais com tecidos afetados pela doença periodontal induzida
experimentalmente por 7 e 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos. DP: doença periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa entre 7dias x 14 dias na progressão da doença
periodontal no grupo 1 (controle – água) (p<0,05).
(#) diferença estatisticamente significativa em comparação com o grupo 1 (controle – água) aos 14
dias (p<0,05).
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O método de indução experimental da DP apenas mostrou perda óssea
alveolar significativa aos 14 dias, e não aos 7 dias, em comparação com os
animais sham operados do grupo 1, controle – água (p<0,05; Figura 18). A seguir
são ilustrados somente os resultados do período de 14 dias (Figura 19).

Figura 19 – Representação gráfica (painel superior) e ilustrativa (painel inferior) da perda óssea
alveolar em amostras de ratos sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal
induzida experimentalmente por 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos, em comparação com o grupo 1 (controle – água). SHAM: operação fictícia para
indução da doença periodontal. DP: doença periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa quando comparado ao grupo 1 (controle – água)
(p<0,05).
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4.2

Análise da expressão de RNAm por PCR quantitativo
Os resultados foram analisados com base no valor de Ct (cicle threshold –

ou ciclo limiar), sendo este o ponto correspondente ao número de ciclos a partir
do qual a amplificação atinge um dado limiar que permite a análise quantitativa da
expressão do fator avaliado. O limiar para positividade da PCR quantitativa foi
determinado com base em controle negativo ou controle água. Os cálculos para a
determinação do nível relativo de expressão gênica foram realizados pelo
programa Viia 7 versão 1.1 da Applied Biosystems. As médias dos valores de Ct
de medidas em duplicata foram utilizadas para calcular a expressão do gene alvo,
com normalização a um controle interno RPL13A, e então comparados utilizando
a fórmula (1+eficiência)–

∆∆Ct

, onde a eficiência é de 1, ou seja 100%, garantida

pelo fabricante dos primers utilizados (Applied Biosystems, Foster City, USA).

4.2.1 Expressão de RNAm em animais tratados farmacologicamente ou com
água por 7 dias
4.2.1.1 Expressão de RNAm para Elastase-2 em relação ao RPL13A aos 7
dias
Os resultados do PCR revelaram a presença de RNAm para Elastase-2 no
tecido gingival, que embora inconsistente não deixam dúvidas a respeito da
presença desta enzima no tecido (Figuras 20 e 21).
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Figura 20 – Representação ilustrativa da amplificação de Elastase-2 nos diversos tecidos:
Vermelho = Gengiva; Bege = Fígado; Verde = Pâncreas; Azul = Pulmão.

Figura 21 – Representação ilustrativa da amplificação de Elastase-2 na gengiva.

_________________________________________________________________________

62
Resultados
	
  
__________________________________________________________________________________________________	
  
4.2.1.2 Expressão de RNAm para AT1a em relação ao RPL13A aos 7 dias

Com relação à expressão de RNAm para AT1a revelou-se uma maior
expressão desse receptor nos animais tratados com losartan (grupo 2) e uma
menor expressão desse receptor no grupo tratado com alisquireno (grupo 3) em
relação ao grupo 1 (controle-água) aos 7 dias (Figura 22).

Figura 22 – Representação gráfica da expressão do receptor AT1a em relação ao RPL13A em
amostras de animais sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida
experimentalmente por 7 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos.SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal. DP: doença
periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo 1 (controle – água) tanto
para animais sham e animais com DP.
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4.2.1.3 Expressão de RNAm para AT1b em relação ao RPL13A aos 7 dias
Ao analisar a expressão do receptor AT1b em relação ao RPL13A não
houve diferença estatisticamente significativa quando comparados os animais
sham provenientes dos vários tratamentos e nem quando comparadas as
condições sham e DP (Figura 23).

Figura 23 – Representação gráfica da expressão do receptor AT1b em relação ao RPL13A em
amostras de animais sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida
experimentalmente por 7 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos.SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal. DP: doença
periodontal induzida experimentalmente.
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4.2.1.4 Expressão de RNAm para AT2 em relação ao RPL13A aos 7 dias
Com relação à expressão de RNAm para AT2 houve uma menor expressão
desse receptor nos animais sham do grupo 3 (alisquireno) e do grupo 4
(enalapril), aos 7 dias, em relação ao sham do grupo 1 (controle-água).
Já nos animais com DP do grupo 1 (controle-água) e do grupo 2 (losartan),
aos 7 dias, houve uma maior expressão do RNAm para AT2 em relação ao seu
respectivo sham. (Figura 24).

Figura 24 – Representação gráfica da expressão do receptor AT2 em relação ao RPL13A em
amostras de animais sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida
experimentalmente por 7 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos.SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal. DP: doença
periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo 1 (controle – água) para
animais sham.
(#) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais sham e DP.

_________________________________________________________________________

Resultados	
  
65
__________________________________________________________________________________________________	
  
4.2.1.5 Expressão de RNAm para ECA em relação ao RPL13A aos 7 dias

Com relação à expressão de RNAm para ECA houve uma menor expressão
desse receptor nos animais sham do grupo 3 (alisquireno) e do grupo 4
(enalapril), aos 7 dias, em relação ao sham do grupo 1 (controle-água).
Já nos animais com DP do grupo 2 (losartan), aos 7 dias, houve uma maior
expressão do RNAm para ECA em relação ao seu respectivo sham (Figura 25).

Figura 25 – Representação gráfica da expressão do receptor ECA em relação ao RPL13A em
amostras de animais sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida
experimentalmente por 7 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos.SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal. DP: doença
periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo 1 (controle – água) para
animais sham.
(#) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais sham e DP.

_________________________________________________________________________

66
Resultados
	
  
__________________________________________________________________________________________________	
  

4.2.2 Análise

da

expressão

de

RNAm

por

PCR

tratados

farmacologicamente ou com água por 14 dias
4.2.2.1 Expressão de RNAm para AT1a em relação ao RPL13A aos 14 dias
A expressão de RNAm para AT1a teve aumento nos animais sham do grupo
2 (losartan), aos 14 dias, em relação ao sham do grupo 1 (controle-água) (Figura
26).

Figura 26 – Representação gráfica da expressão do receptor AT1a em relação ao RPL13A em
amostras de animais sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida
experimentalmente por 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos.SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal. DP: doença
periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo 1 (controle – água) para
animais sham.
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4.2.2.2 Expressão de RNAm para AT1b em relação ao RPL13A aos 14 dias
Ao analisar a expressão do receptor AT1b em relação ao RPL13A não
houve diferença estatisticamente significativa quando comparados os animais
sham provenientes dos vários tratamentos e nem quando comparadas as
condições sham e DP (Figura 27).

Figura 27 – Representação gráfica da expressão do receptor AT1b em relação ao RPL13A em
amostras de animais sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida
experimentalmente por 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos.SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal. DP: doença
periodontal induzida experimentalmente.
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4.2.2.3 Expressão de RNAm para AT2 em relação ao RPL13A aos 14 dias
Com relação à expressão de RNAm para AT2 revelou-se uma menor
expressão desse receptor nos animais sham do grupo 2 (losartan) e 4 (enalapril)
em relação ao sham do grupo 1 (controle-água) aos 14 dias.
Houve aumento da expressão de RNAm para AT2 nos animais com DP dos
grupos 1 (controle-água) e 2 (losartan) quando comparados com os seus
respectivos sham.
E ainda os animais com DP tratados com alisquireno (grupo3) tiveram
menor expressão de RNAm para AT2 em relação aos animais com DP do grupo 1
(controle-água) (Figura 28).

Figura 28 – Representação gráfica da expressão do receptor AT2 em relação ao RPL13A em
amostras de animais sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida
experimentalmente por 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos.SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal. DP: doença
periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo 1 (controle – água) para
animais sham.
(#) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais sham e DP.
(Δ) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação grupo 1 (controle – água) para
animais com DP.
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4.2.2.4 Expressão de RNAm para ECA em relação ao RPL13A aos 14 dias
Houve um aumento considerável da expressão de RNAm para ECA no
grupo 1 (controle – água), aos 14 dias de experimento, nos animais com DP. Os
animais tratados com losartan (grupo 2) apresentaram maior expressão de RNAm
para ECA nos animais sham quando comparados aos animais DP dentro do
mesmo tratamento farmacológico (Figura 29).

Figura 29 – Representação gráfica da expressão do receptor ECA em relação ao RPL13A em
amostras de animais sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida
experimentalmente por 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos.SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal. DP: doença
periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais sham e DP.
(#) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo 1 (controle – água) para
animais DP.
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4.2.3 Comparação da expressão de RNAm por
farmacologicamente ou com água por 7 e 14 dias

PCR

tratados

4.2.3.1 Expressão de RNAm para AT1a em relação ao RPL13A nos animais
sham aos 7 e 14 dias
Ao analisar a expressão do receptor AT1a em relação ao RPL13A não
houve diferença estatisticamente significativa quando comparados os animais
sham 7 e 14 dias (Figura 30).

Figura 30 – Representação gráfica da expressão do receptor AT1a em relação ao RPL13A em
amostras de animais sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida
experimentalmente por 7 e 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos.SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal.
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4.2.3.2 Expressão de RNAm para AT1b em relação ao RPL13A nos animais
sham aos 7 e aos 14 dias
Ao analisar a expressão do receptor AT1b em relação ao RPL13A não
houve diferença estatisticamente significativa quando comparados os animais
sham 7 e 14 dias (Figura 31).

Figura 31 – Representação gráfica da expressão do receptor AT1b em relação ao RPL13A em
amostras de animais sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida
experimentalmente por 7 e 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos.SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal.
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4.2.3.3 Expressão de RNAm para AT2 em relação ao RPL13A nos animais
sham aos 7 e aos 14 dias
Com relação à expressão de RNAm para AT2 revelou-se uma maior
expressão desse receptor nos animais sham aos 14 dias em comparação com os
7 dias no grupo 1 (controle-água), grupo 3 (alisquireno) e 4 (enalapril). No grupo 2
(losartan) aconteceu o inverso, houve maior expressão de RNAm para AT2 aos 7
dias em relação aos 14 dias (Figura 32).

Figura 32 – Representação gráfica da expressão do receptor AT2 em relação ao RPL13A em
amostras de animais sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida
experimentalmente por 7 e 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos.SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais sham 7 e 14 dias.
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4.2.3.4 Expressão de RNAm para ECA em relação ao RPL13A nos animais
sham aos 7 e aos 14 dias
Com relação à expressão de RNAm para ECA foi observada uma maior
expressão dessa enzima nos animais tratados com alisquireno (grupo 3) aos 14
dias em comparação com 7 dias de tratamento (Figura 33).

Figura 33 – Representação gráfica da expressão do receptor ECA em relação ao RPL13A em
amostras de animais sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida
experimentalmente por 7 e 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos.SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais sham 7 e 14 dias.
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4.2.3.5 Expressão de RNAm para AT1a em relação ao RPL13A nos animais
DP aos 7 e 14 dias
Com relação à expressão de RNAm para AT1a (análogo ao AT1) foi
observada uma maior expressão desses receptores nos animais com DP tratados
com losartan (grupo 2) aos 7 dias em comparação com 14 dias de tratamento, e
nos animais do grupo 3 (alisquireno) aos 14 dias em comparação com 7 dias de
tratamento (Figura 34).

Figura 34 – Representação gráfica da expressão do receptor AT1a em relação ao RPL13A em
amostras de animais sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida
experimentalmente por 7 e 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos. DP: doença periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais com DP 7 e 14 dias.
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4.2.3.6 Expressão de RNAm para AT1b em relação ao RPL13A nos animais DP
aos 7 e aos 14 dias
Com relação à expressão de RNAm para AT1b foi observada uma maior
expressão desses receptores nos animais com DP tratados com losartan (grupo
2) aos 14 dias em comparação com 7 dias de tratamento, e nos animais do grupo
3 (alisquireno) aos 7 dias em comparação com 14 dias de tratamento (Figura 35).

Figura 35 – Representação gráfica da expressão do receptor AT1b em relação ao RPL13A em
amostras de animais sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida
experimentalmente por 7 e 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos. DP: doença periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais com DP 7 e 14 dias.
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4.2.3.7 Expressão de RNAm para AT2 em relação ao RPL13A nos animais DP
aos 7 e aos 14 dias
Com relação à expressão de RNAm para AT2 foi observada uma maior
expressão desses receptores nos animais com DP tratados com losartan (grupo
2) aos 7 dias em comparação com 14 dias de tratamento, e nos animais do grupo
3 (alisquireno) aos 14 dias em comparação com 7 dias de tratamento (Figura 36).

Figura 36 – Representação gráfica da expressão do receptor AT2 em relação ao RPL13A em
amostras de animais sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida
experimentalmente por 7 e 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos. DP: doença periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais com DP 7 e 14 dias.
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4.2.3.8 Expressão de RNAm para ECA em relação ao RPL13A nos animais DP
aos 7 e aos 14 dias
Com relação à expressão de RNAm para ECA foi observada uma maior
expressão dessa enzima nos animais do grupo 1 (controle-água) e no grupo 3
(alisquireno) aos 14 dias em comparação com 7 dias de tratamento. O inverso
ocorreu com os grupos 2 (losartan) e 4 (enalapril) que apresentou maior
expressão de RNAm para ECA aos 7 dias quando comparados aos 14 dias (Figura
37).

Figura 37 – Representação gráfica da expressão do receptor AT2 em relação ao RPL13A em
amostras de animais sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida
experimentalmente por 7 e 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos. DP: doença periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais com DP 7 e 14 dias.
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4.3

Análise imunoistoquímica

Foi feita imunolocalização das proteínas renina, AT1, AT2 e ECA durante a
progressão da DP induzida experimentalmente em ratos farmacologicamente
tratados ou não com drogas que afetam o SRA. Os resultados foram submetidos
à Análise de Variância 2 e 3 critérios (ANOVA), sendo adotado nível de
significância de 5%. Estas proteínas foram marcadas em regiões distintas do
tecido periodontal e identificadas conforme a proteína-alvo. Por questões
didáticas, os períodos de 7 e 14 dias serão apresentados separadamente e logo
em seguida comparados.
4.3.4 Imunomarcação nos animais tratados farmacologicamente ou com
água por 7 dias
4.3.4.1 Imunomarcação para renina 7 dias
O tecido analisado, que foi a hemimandíbula do lado direito, mostrou
imunomarcação para renina nas arteríolas da região mesial e distal, próximas à
região muscular (Figura 38).
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Figura 38– A) Controle positivo da imunomarcação para renina, mostra marcação das células
juxtaglomerulares da arteríola aferente renal em corte transversal e B) longitudinal. C) Controle
negativo com ausência de imunomarcação para as células juxtaglomerulares da arteríola
aferente renal (aumento de 40X). D) Controle negativo no tecido analisado, com ausência de
imunomarcação das arteríolas das regiões mesial e distal mandibular. E) Exemplo de tecido
analisado das regiões mesial e distal mandibular apresentando imunomarcação com escore 0,
F) com escore 1, G) com escore 2, H) com escore 3 e I) com escore 4 (aumento de 10X). As
setas indicam imunomarcação.
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Ao analisar a imunomarcação para renina não houve diferença
estatisticamente significativa quando comparadas as condições (sham X DP).
Houve diferença estatisticamente significativa quando comparados os tratamentos
água X losartan; água X alisquireno; água X enalapril; losartan X alisquireno e
losartan X enalapril, tanto para os animais sham quanto para os com DP (Figura
39).

Figura 39 – Representação gráfica da imunomarcação para renina em amostras de ratos sham
operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida experimentalmente por 7 dias
(n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos farmacológicos. SHAM: operação fictícia
para indução da doença periodontal. DP: doença periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo 1 (controle – água) tanto
para animais sham e com DP.
(#) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo 2 (losartan) tanto para
animais sham e com DP.
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4.3.4.2

Imunomarcação para AT1 7dias

O tecido analisado, que foi a hemimandíbula do lado direito, mostrou
imunomarcação para o receptor AT1 no ligamento periodontal na região
interproximal entre o primeiro e segundo molares (Figura 40)..

Figura 40 – A) Glândula adrenal foi utilizada como controle negativo da imunomarcação para o
receptor AT1. B) Controle positivo em corte seriado da glândula adrenal mostra imunomarcação
para o receptor AT1 na região medular (aumento de 10X). C) Controle negativo no tecido
analisado, com ausência de imunomarcação para AT1 no ligamento periodontal, área
interproximal entre primeiro e segundo molar (aumento de 20X). D) Controle positivo no tecido
analisado, com imunomarcação para AT1 no ligamento periodontal (aumento de 40X). As setas
indicam imunomarcação.
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Ao analisar a imunomarcação para o receptor AT1 não houve diferença
estatisticamente significativa quando comparados os animais sham provenientes
dos vários tratamentos. Quando comparadas as condições sham e DP houve
diferença estatisticamente significativa no grupo 3 (alisquireno) e no grupo 4
(enalapril), ou seja, os animais com DP dos grupos 3 e 4 apresentaram maior
numero de marcações para o receptor AT1.
Houve diferença estatisticamente significativa quando comparados os
grupos com DP provenientes dos tratamentos água X alisquireno; água X
enalapril.
Estes resultados sugerem uma interação entre os fatores tratamento
farmacológico e condição (DP), já que o mesmo não é observado nos animais
sham (Figura 41).

Figura 41 – Representação gráfica da imunomarcação para receptor AT1 em amostras de ratos
sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida experimentalmente por 7
dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos farmacológicos. SHAM: operação
fictícia para indução da doença periodontal. DP: doença periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo 1 (controle – água) para
animais com DP.
(#) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais sham e DP.
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4.3.4.3 Imunomarcação para AT2 7dias

O tecido analisado, que foi a hemimandíbula do lado direito, mostrou
imunomarcação para o receptor AT2 no trabeculado da região de furca do
primeiro molar (Figura 42).
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Figura 42 – A) Glândula adrenal (controle negativo da imunomarcação para o
receptor AT2). B) Glândula adrenal (controle positivo) em corte seriado da glândula
adrenal mostra imunomarcação para o receptor AT2 na região cortical (aumento de
40X). C) Controle negativo no tecido analisado, com ausência de imunomarcação no
trabeculado da região de furca do primeiro molar inferior. D) Exemplo de tecido
analisado da região de furca do primeiro molar inferior apresentando imunomarcação
com escore 0, E) com escore 1, F) com escore 2, G) com escore 3 e H) com escore 4
(aumento de 20X). As setas indicam imunomarcação.
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Ao analisar a imunomarcação para o receptor AT2 não houve diferença
estatisticamente significativa quando comparados os animais sham provenientes
dos vários tratamentos. Quando comparadas as condições sham e DP houve
diferença estatisticamente significativa nos grupos 2 (losartan), 3 (alisquireno) e 4
(enalapril), ou seja, os animais com DP dos grupos 2, 3 e 4 apresentaram maior
escore para a marcação do receptor AT2.
Houve diferença estatisticamente significativa quando comparados os
grupos com DP provenientes dos tratamentos água X losartan; água X alisquireno
e água X enalapril.
Estes resultados sugerem uma interação entre os fatores tratamento
farmacológico e condição (DP), já que o mesmo não é observado nos animais
sham (Figura 43).

Figura 43 – Representação gráfica da imunomarcação para receptor AT2 em amostras de ratos
sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida experimentalmente por 7
dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos farmacológicos. SHAM: operação
fictícia para indução da doença periodontal. DP: doença periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo 1 (controle – água) para
animais com DP.
(#) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais sham e DP.
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4.3.4.4 Imunomarcação para ECA 7dias
O tecido analisado, que foi a hemimandíbula do lado direito, mostrou
imunomarcação para ECA no trabeculado da região de furca do primeiro molar
(Figura 44).

Figura 44 – A) Região tubular renal (controle negativo) da
imunomarcação para ECA. B) Controle positivo em corte seriado
mostra imunomarcação para ECA na região peritubular (aumento de
10X). C) Controle negativo no tecido analisado, com ausência de
imunomarcação no trabeculado da região de furca do primeiro molar
inferior. D) Exemplo de tecido analisado da região de furca do
primeiro molar inferior apresentando imunomarcação com escore 0,
E) com escore 1, F) com escore 2, G) com escore 3 e H) com escore
4 (aumento de 10X). As setas indicam imunomarcação.
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Ao analisar a imunomarcação para a enzima ECA não houve diferença
estatisticamente significativa quando comparados os animais sham provenientes
dos vários tratamentos. Quando comparadas as condições sham e DP houve
diferença estatisticamente significativa nos grupos 2 (losartan), 3 (alisquireno) e 4
(enalapril), ou seja, os animais com DP dos grupos 2, 3 e 4 apresentaram maior
escore para a marcação da enzima ECA.
Houve diferença estatisticamente significativa quando comparados os
grupos com DP provenientes dos tratamentos água X losartan; água X
alisquireno; água X enalapril e losartan X alisquireno.
Estes resultados sugerem uma interação entre os fatores tratamento
farmacológico e condição (DP), já que o mesmo não é observado nos animais
sham (Figura 45).

Figura 45 – Representação gráfica da imunomarcação para ECA em amostras de ratossham
operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida experimentalmente por 7 dias
(n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos farmacológicos. SHAM: operação fictícia
para indução da doença periodontal. DP: doença periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo 1 (controle – água) para
animais com DP.
(#) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais sham e DP.
(Δ) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo 2 (losartan) para animais
com DP.
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4.3.5 Imunomarcação nos animais tratados farmacologicamente ou

com água por 14 dias
4.3.5.1 Imunomarcação para renina 14 dias
Ao analisar a imunomarcação para renina, nos animais medicados por 14
dias, não houve diferença estatisticamente significativa quando comparadas as
condições (sham X DP). Houve diferença estatisticamente significantiva quando
comparados os tratamentos água X losartan; água X alisquireno e água X
enalapril, tanto para os animais sham quanto para os com DP (Figura 46).

Figura 46 – Representação gráfica da imunomarcação para renina em amostras de ratos sham
operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida experimentalmente por 14 dias
(n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos farmacológicos. SHAM: operação fictícia
para indução da doença periodontal. DP: doença periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo 1 (controle – água) para
animais sham e com DP.
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4.3.5.2 Imunomarcação para AT1 14 dias
Ao analisar a imunomarcação para o receptor AT1, nos animais medicados
por 14 dias, não houve diferença estatisticamente significativa quando
comparados

os

animais

sham

provenientes

dos

diferentes

tratamentos

farmacológicos. Quando comparadas as condições sham e DP houve diferença
estatisticamente significativa nos grupos 2 (losartan), 3 (alisquireno) e 4
(enalapril), ou seja, os animais com DP dos grupos 2, 3 e 4 apresentaram maior
número de células marcadas para o receptor AT1.
Houve diferença estatisticamente significantiva quando comparados os
animas com DP dos tratamentos água X losartan; água X alisquireno e água X
enalapril (Figura 47).

Figura 47 – Representação gráfica da imunomarcação para receptor AT1 em amostras de ratos
sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida experimentalmente por
14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos farmacológicos. SHAM: operação
fictícia para indução da doença periodontal. DP: doença periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo 1 (controle – água) para
animais com DP.
(#) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais sham e DP.
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4.3.5.3 Imunomarcação para AT2 14 dias
Ao analisar a imunomarcação para o receptor AT2, nos animais medicados
por 14 dias, quando comparados os animais sham do grupo 1 (controle – água)
com os animais sham provenientes dos diferentes tratamentos farmacológicos
somente houve diferença estatisticamente significativa com o grupo 4 (enalapril).
Quando comparadas as condições sham e DP houve diferença estatisticamente
significativa no grupo 1 (controle – água), ou seja, os animais com DP do grupo 1
apresentaram maior escore para a marcação do receptor AT2.
Não houve diferença estatisticamente significantiva quando comparados os
animas com DP dos tratamentos água X losartan; água X alisquireno e água X
enalapril (Figura 48).

Figura 48 – Representação gráfica da imunomarcação para receptor AT2 em amostras de ratos
sham operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida experimentalmente por
14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos farmacológicos. SHAM: operação
fictícia para indução da doença periodontal. DP: doença periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo 1 (controle – água) para
animais sham.
(#) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais sham e DP.
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4.3.5.4 Imunomarcação para ECA 14 dias
Ao analisar a imunomarcação para a ECA, nos animais medicados por 14
dias, quando comparados os animais sham do grupo 1 (controle – água) com os
animais sham provenientes dos diferentes tratamentos farmacológicos houve
diferença estatisticamente significativa na comparação com o grupo 2 (losartan) e
grupo 3 (alisquireno). Quando comparadas as condições sham e DP de animais
provenientes

do

mesmo

tratamento

farmacológico

houve

diferença

estatisticamente significativa no grupo 1 (controle – água) e no grupo 4 (enalapril),
ou seja, os animais com DP do grupo 1 e 4 apresentaram maior escore para a
marcação da ECA quando comparados com os animais sham que receberam o
mesmo tratamento farmacológico .
Não houve diferença estatisticamente significante quando comparados os
animas com DP dos tratamentos água X losartan; água X alisquireno e água X
enalapril (Figura 49).

Figura 49 – Representação gráfica da imunomarcação para ECA em amostras de ratos sham
operados e com tecidos afetados pela doença periodontal induzida experimentalmente por 14 dias
(n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos farmacológicos. SHAM: operação fictícia
para indução da doença periodontal. DP: doença periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo 1 (controle – água) para
animais sham.
(#) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais sham e DP.
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4.3.6 Comparação da Imunomarcação nos animais tratados

farmacologicamente ou com água por 7 e 14 dias
4.3.6.1 Imunomarcação para renina sham
A comparação entre animais sham 7 dias e sham 14 dias mostrou
diferença estatisticamente significativa nos grupos 2 (losartan), 3 (alisquireno) e 4
(enalapril). No grupo 2 (losartan) houve aumento na marcação para renina dos 7
aos 14 dias, já nos grupos 3 (alisquireno) e 4 (enalapril) houve diminuição da
marcação para renina (Figura 50).

Figura 50 – Representação gráfica da imunomarcação para renina em amostras de ratos sham
operados no período de 7 e 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos. SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais sham 7 dias e sham 14 dias.
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4.3.6.2 Imunomarcação para renina DP
A comparação entre animais com DP 7 dias e DP 14 dias mostrou
diferença estatisticamente significativa nos grupos 1 (controle – água), 2 (losartan)
e 3 (alisquireno). Nos grupos 1 (controle – água) e 2 (losartan) houve aumento na
marcação para renina dos 7 aos 14 dias, já no grupo 3 (alisquireno) houve
diminuição da marcação para renina (Figura 51).

Figura 51 – Representação gráfica da imunomarcação para renina em amostras de ratos tecidos
afetados pela doença periodontal induzida experimentalmente por 7 e 14 dias (n = 5 em todos os
períodos), nos diferentes tratamentos farmacológicos. DP: doença periodontal induzida
experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais DP 7 dias e DP 14 dias
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4.3.6.3 Imunomarcação para AT1 sham
A comparação entre animais sham 7 dias e sham 14 dias não apresentou
diferença estatisticamente significativa em nenhum dos diferentes tratamentos
farmacológicos (Figura 52).

Figura 52 – Representação gráfica da imunomarcação para o receptor AT1 em amostras de ratos
sham operados nos períodos de 7 e 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes
tratamentos farmacológicos. SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal.
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4.3.6.4 Imunomarcação para AT1 DP
A comparação entre animais com DP 7 dias e DP 14 dias não apresentou
diferença estatisticamente significativa em nenhum dos diferentes tratamentos
farmacológicos (Figura 53).

Figura 53 – Representação gráfica da imunomarcação para o receptor AT1 em amostras de ratos
tecidos afetados pela doença periodontal induzida experimentalmente por 7 e 14 dias (n = 5 em
todos os períodos), nos diferentes tratamentos farmacológicos. DP: doença periodontal induzida
experimentalmente.

_________________________________________________________________________

96
Resultados
	
  
__________________________________________________________________________________________________	
  

4.3.6.5 Imunomarcação para AT2 sham
A comparação entre animais sham 7 dias e sham 14 dias mostrou
diferença estatisticamente significativa apenas no grupo 4 (enalapril). Houve
aumento na marcação para o receptor AT2 dos 7 aos 14 dias (Figura 54).

Figura 54 – Representação gráfica da imunomarcação para renina em amostras de ratos sham
operados no período de 7 e 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos. SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais sham 7 dias e sham 14 dias.
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4.3.6.6 Imunomarcação para AT2 DP
A comparação entre animais com DP 7 dias e DP 14 dias mostrou
diferença estatisticamente significativa apenas no grupo 1 (controle – água),
houve aumento na marcação para o receptor AT2 dos 7 aos 14 dias (Figura 55).

Figura 55 – Representação gráfica da imunomarcação para renina em amostras de ratos afetados
pela doença periodontal induzida experimentalmente por 7 e 14 dias (n = 5 em todos os períodos),
nos diferentes tratamentos farmacológicos. DP: doença periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais DP 7 dias e DP 14 dias
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4.3.6.7 Imunomarcação para ECA sham
A comparação entre animais sham 7 dias e sham 14 dias mostrou
diferença estatisticamente significativa apenas no grupo 2 (losartan) e 3
(alisquireno). Nestes grupos houve aumento na marcação para ECA dos 7 aos 14
dias (Figura 56).

Figura 56 – Representação gráfica da imunomarcação para ECA em amostras de ratos sham
operados no período de 7 e 14 dias (n = 5 em todos os períodos), nos diferentes tratamentos
farmacológicos. SHAM: operação fictícia para indução da doença periodontal.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais sham 7 dias e sham 14 dias.
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4.3.6.8 Imunomarcação para ECA DP
A comparação entre animais com DP 7 dias e DP 14 dias mostrou
diferença estatisticamente significativa apenas no grupo 4 (enalapril). Houve
aumento na marcação para o receptor ECA dos 7 aos 14 dias (Figura 57).

Figura 57 – Representação gráfica da imunomarcação para ECA em amostras de ratos afetados
pela doença periodontal induzida experimentalmente por 7 e 14 dias (n = 5 em todos os períodos),
nos diferentes tratamentos farmacológicos. DP: doença periodontal induzida experimentalmente.
(*) diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação aos animais do mesmo grupo
(tratamento farmacológico) entre animais DP 7 dias e DP 14 dias
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5

DISCUSSÃO
Com o objetivo de tornar a discussão desse trabalho clara, inicialmente

serão discutidos aspectos pertinentes à amostra, posteriormente à precisão da
metodologia, e finalmente aos resultados encontrados.
5.1

A amostra
Foram utilizados para a composição da amostra 160 ratos Wistar, com

idade de aproximadamente 60 dias, quando o ponto de contato dental já está bem
estabelecido. O estabelecimento da função oclusal nesta espécie ocorre aos 25,
28 e 40 dias para primeiro, segundo e terceiro molares, respecivamente, (após a
irrupção dos molares aos 19, 22 e 35 dias de vida animal para primeiro, segundo
e terceiro molares, respectivamente) (Madden, Caton 1994). No entanto, com a
idade, ocorre uma perda óssea fisiológica resultante dos processos de
remodelação óssea conforme a atrição interproximal dos molares (Weinberg, Bral
1999). Devido a esta reabsorção fisiológica, o presente estudo foi baseado na
comparação com amostras de animais sham operados, ou seja, sem DP induzida
experimentalmente.
Utilizou-se um modelo experimental bem estabelecido em ratos para
indução da doença periodontal inflamatória , que envolve a colocação de ligadura
ao redor da região cervical do primeiro molar inferior (Madden, Caton 1994). A
inserção da ligadura e sua manutenção subgengival, porém sem destruir
completamente a adesão propiciada pela junção dentogengival, possibilita o
acúmulo progressivo e espontâneo de biofilme composto por bactérias presentes
na própria microbiota do animal e na sua dieta, sem qualquer manipulação
adicional. A ligadura age como um fator promotor da formação de biofilme na área
dentogengival, provocando achatamento e deslocamento dos tecidos gengivais
mesial e distal, bem como reduz a integridade tecidual pela ulceração ocasional
do epitélio sulcular, o que permite interação entre hospedeiro e biofilme dentário.
Apesar de não ser uma doença espontânea, a manipulação do animal para sua
indução é feita uma única vez e, a partir de então, a doença periodontal
inflamatória progride naturalmente (Bezerra et al., 2000).
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Modelos animais são largamente utilizados em benefício da compreensão
da patogênese da doença periodontal inflamatória e na avaliação de suas
variadas modalidades terapêuticas (Madden, Caton 1994; Bezerra et al., 2000;
Rodini et al., 2008; Oliveira et al., 2008). Embora não se possam esperar
respostas idênticas e agressões semelhantes entre as diferentes espécies,
modelos animais podem funcionar como modelos de tendências biológicas e
fornecer informações impossíveis de se obter em humanos. Neste sentido, rato
geralmente é alvo de estudos experimentais da doença periodontal inflamatória,
devido às grandes semelhanças com os humanos em relação à anatomia da
região de molares, inclusive da junção dentogengival, baixo custo de pesquisa,
fácil manuseio e disponibilidade de utilização de várias raças com diferentes
estados microbiológicos e imunológicos (Madden, Caton 1994; Weinberg, Bral
1999). Além disso, estudos longitudinais da doença periodontal inflamatória em
humanos levantam vários problemas como a determinação do nível de atividade
da doença, riscos individuais e suscetibilidade à progressão da doença. Então, é
importante escolher um modelo animal experimental que possua características
semelhantes com relação à anatomia e à doença periodontal inflamatória humana
(Weinberg, Bral 1999). Uma das vantagens de se estudar uma doença
experimentalmente induzida é poder observar seu curso ao longo do tempo, a fim
de se compreender sua patogênese e definir a melhor forma de tratá-la (Madden,
Caton 1994).

5.2

Precisão da metodologia
Para a análise da perda óssea alveolar calculou-se a precisão do

investigador pelo erro sistemático inter e intra-examinador, visto que, o
procedimento visava estabelecer a área da junção amelocementária das
mandíbulas coradas com azul de metileno. A análise da perda óssea alveolar foi
realizada por dois examinadores diferentes, e cada deles realizou as medições
em duplicata. Isto reforça a confiabilidade ao trabalho, já que o erro sistemático
(p>0,05) reflete uma falta de padronização do método, uma vez que o examinador
tende a sub ou superestimar os valores de suas medições de maneira
inconsciente, de modo a direcionar os resultados de acordo com as suas
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expectativas em relação às conclusões do estudo (Estrela 2005). Assim,
observou-se que erros na verificação da precisão desta metodologia foram
admissíveis para erro sistemático intra-examinadores: p=0,462 (DP - examinador
1); p=0,405 (sham - examinador 1); p=0,276 (DP - examinador 2); p=0,117 (sham
- examinador 2) e para erro sistemático inter-examinadores: p=0,399 (DP examinador 1 e 2); p=0,249 (sham - examinador 1 e 2), promovendo resultados
transparentes e fidedignos.

5.3

Discussão dos resultados
Não existem na literatura científica trabalhos que comparem a eficácia de

drogas que afetam o SRA utilizando a mesma metodologia realizada nesse
trabalho. Portanto torna-se difícil estabelecer parâmetros de comparação para
discussão dos resultados obtidos neste estudo.
Este trabalho confirma que a metodologia é efetiva para induzir perda
óssea em ratos submetidos à indução da doença periodontal por meio do cálculo
da área de perda óssea das mandíbulas coradas com azul de metileno (Oliveira et
al., 2008). Os resultados obtidos mostram claramente que houve perda óssea
significativa aos 14 dias de indução da DP e não aos 7 dias (Figura 18), o que
sugere que o modelo é sensível ao tempo de indução para a análise da perda
óssea alveolar.
Com auxílio das observações microscópicas realizadas, verificou-se nos
animais com ligadura conseqüente acúmulo de agregados e biofilme no fio e na
própria superfície dentária, revelando a disposição do infiltrado inflamatório,
inclusive nas proximidades do tecido ósseo. As características básicas da
acentuada perda óssea alveolar foram bem definidas no modelo experimental
utilizado aos 14 dias, o que não foi observado nas amostras dos animais sham
(sem doença periodontal), fortalecendo o papel do biofilme dentário e do fio como
um fator irritante local para o acúmulo do referido biofilme e conseqüente iniciação
da DP. Os resultados do presente estudo estão de acordo com vários outros
trabalhos envolvendo a mesma metodologia de indução da doença periodontal
inflamatória que relatam maior exuberância da inflamação e da perda óssea
alveolar nas primeiras duas semanas após a colocação da ligadura (Bezerra et
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al., 2000; Rodini et al., 2008; Oliveira et al., 2008; de Almeida 2008; Garcia et al.,
2009). Por este motivo fica justificada a escolha dos tempos de 7 e 14 dias de
experimento. Além disso, o elevado metabolismo destes animais acelera a
cinética de evolução da doença, o que acaba permitindo um estudo longitudinal
em menor tempo, quando comparado com outras espécies.
Um dos objetivos desse trabalho foi avaliar a perda óssea alveolar em ratos
submetidos à indução experimental da DP e tratados com drogas que afetam o
SRA.
Aos 14 dias, os animais medicados com losartan (grupo 2) ou alisquireno
(grupo 3) tiveram diminuição significativa da perda óssea quando comparados
com o grupo tratado com água (grupo 1 controle – água). A eficácia do tratamento
com losartan (antagonista de receptores AT1) para diminuir a perda óssea
alveolar aos 14 dias de indução sugere fortemente a importante participação da
Ang II na DP. Em outros modelos experimentais já está comprovada a
participação da Ang II em todas as etapas do processo inflamatório (Marchesi et
al, 2008).
Também houve uma diminuição da perda óssea nos animais tratados com
enalapril (grupo 4) em relação ao grupo tratado com água (grupo 1, controle –
água), embora a diferença não tenha sido estatisticamente significativa. Em
conjunto estes resultados sugerem que o bloqueio de receptores AT1 para Ang II
(provocado pelo losartan) e a inibição da ação da renina (pelo alisquireno), mas
não a inibição da ECA (pelo enalapril), são tratamentos eficazes para frear a
progressão da perda óssea na DP induzida experimentalmente em ratos no
período de 14 dias de indução. Assim, os resultados do presente estudo mostram
de maneira inédita que o tratamento sistêmico com drogas que interferem com o
Sistema Renina-Angiotensina pode modificar a progressão da doença periodontal
inflamatória experimental no período de 14 dias.
Outro objetivo deste trabalho foi avaliar se existe aumento dos
componentes do SRA no modelo de DP induzida experimentalmente em ratos.
Com esse intuito foi realizada quantificação da imunomarcação por meio de
microscopia e PCR. No período de 7 dias não houve marcação para renina no
grupo 1 (controle – água) tanto nas condições DP e sham, ou seja, a renina não
está presente nos tecidos gengivais neste grupo. Já quando foram analisados os
grupos tratados com losartan (grupo 2), alisquireno (grupo 3) e enalapril (grupo 4)
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foi revelada marcação para renina nos vasos da região mesial e distal da
mandíbula, nas proximidades da região muscular. Não existe diferença
estatisticamente significantiva entre as condições DP e sham, o que demonstra
não haver relação entre a marcação para a renina e a condição e sim relação
entre a marcação para renina nos tecidos estudados e os tratamentos, já que os
grupos 2 (losartan), 3 (alisquireno) e 4 (enalapril) apresentaram diferença
estatisticamente significativa quando comparados ao grupo 1 (controle – água).
O grupo 3, tratado com alisquireno, foi o que teve a maior marcação pela
renina. O alisquireno se liga ao sítio da renina, que cliva o angiotensinogênio em
angiotensina I impedindo, portanto, que a clivagem ocorra. Como conseqüência,
não há feedback para diminuição da produção de renina e então aumento da
renina circulante. Este aumento é superior ao induzido por inibidores da ECA e
bloqueadores dos receptores de Ang II (Verdecchia 2008).
A marcação para renina nos animais tratados com enalapril (grupo 4) foi a
segunda em abundância, embora a ação da ECA estivesse inibida. Uma possível
explicação para este resultado é a existência de vias alternativas à produção de
Ang II a partir da Ang I via quimase e catepsinas (Kher 2009) e elastase-2 (Santos
et al., 2002a). Estas vias alternativas são responsáveis pela clivagem de 40% da
angiotensina I em angiotensina II. Conseqüentemente a produção de angiotensina
II diminui, mas ainda existe, há feedback parcial para diminuição da produção de
renina e então aumento parcial da renina circulante (Verdecchia 2008). Vale
ressaltar que nesse trabalho foi feita a PCR para elastase-2. Embora
inconsistente, foi revelada a presença desta enzima no tecido gengival, o que
pode explicar a não efetividade do tratamento com enalapril no bloqueio da perda
óssea, pois se sabe que a elastase-2 pode formar Ang II diretamente a partir do
tetradecapeptídeo

substrato

de

renina,

um

substrato

semelhante

ao

angiotensinogênio.
A menor marcação para a renina ocorreu no grupo tratado com losartan,
possivelmente pelo feedback minimizado via ligação de Ang II nos receptores
AT2, que não estavam bloqueados pela droga, e por conseguinte menor
marcação para renina dentre os grupos estudados. Os inibidores da renina e da
ECA e os bloqueadores dos receptores de angiotensina interrompem os
mecanismos de retroalimentação negativa tanto da alça curta quanto da alça
longa e, portanto aumentam a liberação de renina (Goodman and Gilman, 2007).
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Os resultados fazem sentido já que a inibição do SRA em qualquer etapa
da cascata aumenta a secreção de renina por meio da atenuação do efeito de
feedback negativo da Ang II (Verdecchia 2008).
Como a marcação para a renina ocorreu no endotélio das arteríolas, não é
possível neste caso comprovar se a produção da renina é local ou, proveniente da
recaptação da renina circulante pelas células endoteiais como demonstrado por
Swales et al. (1983).
Comparando-se os resultados da marcação para renina de 7 e 14 dias a
única mudança significativa foi nos animais com doença periodontal sem
tratamento. Ao longo do curso da doença periodontal houve um aumento na
marcação para a renina nos animais com doença periodontal de 7 para 14 dias, o
que sugere que a doença esteja agindo como estímulo para o aumento da
expressão ou captação de renina nos tecidos estudados.
Ao analisar os gráficos da imunomarcação para renina e para o receptor AT1
lado a lado pode-se constatar que ambos seguem a mesma tendência: maior
marcação para os animais tratados com alisquireno, seguida dos tratados com
enalapril e então losartan. O raciocínio é exatamente o mesmo seguido para a
marcação para a renina, ou seja, a inibição do SRA em qualquer etapa aumenta a
quantidade de renina circulante e a quantidade de receptores AT1.
Houve imunomarcação para o receptor AT1 no ligamento periodontal na
região interproximal entre o primeiro e segundo molares. Quando comparadas as
amostras sham com as amostras DP, nos diferentes tratamentos, apenas o grupo
1 (controle – água) não apresentou diferença significativa, tanto aos 7 dias quanto
aos 14 dias, portanto não foi a doença periodontal per si que causou a marcação
para os receptores AT1 pois não há marcação nos animais com doença
periodontal tratados com água (grupo 1, controle – água), nem apenas os
tratamentos, pois os animais sham tratados com losartan, alisquireno e enalapril
não apresentam marcação. Estes dados sugerem que: houve uma ação conjunta
da condição e do tratamento que causou este aumento na marcação para
receptores AT1, tanto aos 7 dias quanto aos 14 dias. Apenas no grupo 2
(losartan), aos 7 dias, os animais com DP não tiveram diferença estatisticamente
significante quando comparados com DP do grupo 1 (controle – água), diferença
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esta que somente pôde ser notada aos 14 dias. Com relação à expressão de
RNAm para AT1a (análogo ao AT1) foi observada uma maior expressão desses
receptores nos animais com DP do grupo 3 (alisquireno) aos 14 dias em
comparação com 7 dias de tratamento.
A marcação para o receptor AT2, no trabeculado da região de furca do
primeiro molar, também foi semelhante à marcação para AT1. A única diferença
foi um aumento na marcação nas amostras dos animais com doença periodontal
tratados com enalapril, que ultrapassou a marcação dos animais medicados com
alisquireno e losartan. Ao se comparar os tratamentos de 7 e 14 dias, houve
diferença estatisticamente significativa quando comparadas as amostras dos
animais sham do grupo 4 (enalapril) e quando comparadas as amostras com DP
do grupo 1 (controle – água). Provavelmente o grupo 4 (enalapril) seguiu a
mesma tendência que o grupo 1 (controle – água) pois a perda óssea nestes
casos foi parecida. O aumento de receptores AT2 pode ter ocorrido pois estes
têm papel antiinflamatório (Marchesi, 2008). Já com relação à expressão de
RNAm para AT2 revelou-se uma maior expressão desse receptor nos animais com
DP do grupo 1 (controle-água) aos 7 e 14 dias, em relação ao seu respectivo
sham, há aumento dos receptores AT2 na inflamação possivelmente pela ação
antiinflamatória da ligação da Ang II no receptor AT2. O mesmo ocorreu no grupo
2 (losartan), o qual não bloqueou o aumento dos receptores AT2, o que ocorreu
após tratamento com alisquireno (grupos 3) e enalapril (grupo 4). Provavelmente
a maior quantidade circulante de Ang II, que não pode se ligar aos receptores AT1
(devido à ação antagonista do losartan), sobrecarrega os receptores AT2
havendo, então, uma necessidade de maior produção destes.
A marcação para ECA ocorreu no trabeculado do osso alveolar e a área
analisada foi a área de furca. O efeito de ação conjunta da condição e do
tratamento também pôde ser observado aos 7 dias de tratamento, quando todos
os grupos, exceto o grupo 1 (controle – água), tiveram aumento significativo na
marcação para ECA quando comparadas as amostras sham e DP, sendo que a
análise por PCR confirmou esta diferença (entre sham e DP) nos tratamentos com
losartan (grupo 2) e enalapril (grupo 4). Observa-se a mesma tendência da
marcação tanto para a renina quanto para os receptores AT1. Pode-se especular
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que a quantidade de renina circulante implica na quantidade de ECA e também na
quantidade de receptores AT1 (Verdecchia 2008).
Aos 14 dias de experimento houve um aumento considerável de marcação
para ECA no grupo 1 (controle – água) nos animais com DP. O mesmo aconteceu
com a expressão de RNAm para ECA. Portanto, a doença per si aumenta a
expressão desta enzima nos tecidos estudados, o que pode acarretar numa maior
produção de Ang II, que sabidamente é um mediador da inflamação (Marchesi et
al, 2008). E o inverso aconteceu no grupo 4 (enalapril) onde houve diminuição da
marcação para ECA também nos animais com DP, passando a ocorrer diferença
estatisticamente significativa quando comparadas as amostras sham e DP do
grupo 1 (controle – água) bem como as amostras sham e DP do grupo 4
(enalapril). Nos grupos 2 (losartan) e 3 (alisquireno) a marcação para ECA
praticamente se igualou entre as amostras sham e DP. Com relação à expressão
de RNAm para ECA foi observada maior expressão dessa enzima nos animais
tratados com alisquireno (grupo 3) aos 14 dias em comparação com 7 dias de
tratamento independente da condição experimental (sham X DP). Ao se comparar
os tratamentos de 7 e 14 dias houve diferença estatisticamente significativa
quando comparados os animais sham do grupo 2 (losartan) e 3 (alisquireno) e os
animais com DP do grupo 4 (enalapril).
Não se sabe exatamente o papel do SRA na DP, mas levando-se em
consideração os resultados deste trabalho sugere-se que as drogas que afetam o
SRA provoquem alterações na progressão da DP, uma vez que o tratamento com
losartan e alisquireno foi efetivo em diminuir a perda óssea na DP induzida
experimentalmente.
Diante dos resultados encontrados até o momento e dos achados da
literatura, percebe-se o quão importante é entender o efeito das drogas que
afetam o SRA e sua ação sobre a perda óssea alveolar na DP. São necessários
mais estudos na área afim de elucidar tais efeitos, bem como os processos
moleculares que levam à instalação e progressão desta patologia. Mesmo sendo
o primeiro trabalho na literatura mundial, esta tese mostra de maneira inequívoca
o

envolvimento

do

SRA

na

iniciação

e

progressão

da

DP

induzida

experimentalmente em ratos.
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CONCLUSÕES

Após a análise dos resultados obtidos podemos concluir que:
1. O Sistema Renina-Angiotensina exerce importante papel na iniciação e
progressão da doença peridontal induzida experimentalmente em ratos, pois:
- Losartan (antagonista de receptores da Ang II) e alisquireno (inibidor de
renina) foram capazes de diminuir a perda óssea alveolar na doença periodontal
neste modelo experimental;
- Enalapril (inibidor da ECA), losartan e alisquireno foram capazes de
alterar a expressão e/ou produção de vários componentes do SRA nos tecidos
periodontais de ratos no modelo experimental empregado neste estudo.
2. Houve aumento da renina quando os animais foram tratados com as
diferentes drogas (losartan, alisquireno e enalapril). Houve aumento dos
componentes ECA, AT1 e AT2 nos animais com doença periodontal, grupo 7 dias,
tratados com Losartan, Alisquireno e Enalapril, bem como do componente AT2
dos animais tratados por 14 dias. Este aumento não ocorreu nos animais do
grupo sham sujeitos ao mesmos tratamentos. Este aumento só pode ser
constatado na presença da condição (doença) e tratamento. Os animais somente
com a doença pertencentes ao grupo controle, medicado com água, não
apresentaram aumento da expressão destes componentes citados.
Também houve aumento dos componentes ECA e AT2 relacionado
somente com a doença periodontal no grupo sem tratamento apenas do período
de 14 dias.
Este trabalho não deixa dúvida de que os resultados encontrados indicam
importante relação entre drogas que afetam o Sistema Renina-Angiotensina e a
progressão da doença periodontal inflamatória.
Neste sentido, o trabalho contribui para o estudo do Sistema ReninaAngiotensina localizado em tecidos específicos com doença periodontal
inflamatória.
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