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RESUMO
Olano-Dextre TL. Susceptibilidade genética a periodontite apical crônica em
indivíduos com fissura labiopalatina [Tese]. Bauru: Hospital de Reabilitação de
Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2016.
A periodontite apical é um processo inflamatório que ocorre na região do periápice,
em decorrência de contaminação microbiana do sistema de canais que se origina a
partir da necrose pulpar ou canais radiculares tratados inadequadamente. Estudos
recentes avaliando os fatores genéticos envolvidos no desenvolvimento da
periodontite apical crônica (PAC) relatam forte relação com uma predisposição
genética do indivíduo e determinam que variantes polimórficas em certos genes
envolvidos na remodelação da matriz óssea poderiam contribuir na persistência
desta. As metaloproteinases da matriz (MMPs) são enzimas que estão fortemente
associadas com os níveis de inflamação e desempenham um papel importante na
remodelação e reabsorção óssea, e níveis elevados de MMPs têm relação com a
deficiência de reparo da lesão induzindo a PAC. Além disso, as MMPs também
participam do complexo desenvolvimento craniofacial o que faz com que também
sejam consideradas para a ocorrência de malformações faciais. O objetivo deste
trabalho foi determinar se variantes polimórficas nos genes MMP-2 e MMP-3,
envolvidos na resposta inflamatória estão associados a permanência de periodontite
apical persistente após o tratamento endodôntico em indivíduos com fissura
labiopalatina. Foram selecionados para este estudo 180 indivíduos divididos em 3
grupos: GI: 34 indivíduos com fissura labiopalatina, não sindrômicos, com história de
PAC relacionada ao tratamento endodôntico; GII: 45 indivíduos sem fissura
labiopalatina, não sindrômicos com história de PAC e GIII: grupo controle composto
por 101 indivíduos sem fissura e sem relato de PAC. Como critério de inclusão para
o diagnóstico de PAC foram considerados os escores 4 e 5 do índice PAI (PeriApical
Index) analisado em radiografias periapicais de controle de um ano ou mais após o
tratamento dos dentes envolvidos. Foram selecionadas para a genotipagem 3
variantes polimórficas no gene MMP-2 (rs243865, rs2285053 e rs2287074) e 2 no
gene MMP-3 (rs679620 e rs522616). Os resultados foram analisados usando o
software

SDS

1.7

(Applied

Biosystems)

e

os

dados

foram

tabulados

no

programa Excel 8.0. As comparações entre as frequências dos

genótipos e alelos foram realizadas através do teste do qui-quadrado (Χ2) e Odds
Ratio com intervalo de confiança de 95% (IC). Valores de p<0,05 foram
considerados estatisticamente significativos. Das variantes polimórficas pesquisadas
neste grupo populacional brasileiro, foi encontrada associação positiva do rs679620
no gene MMP-3 com a fissura labiopalatina e PAC somente quando comparado com
o grupo com PAC e sem fissura. Sendo encontrada associação positiva também do
rs522616 no gene MMP-3 com PAC e sem fissura, somente no comparativo com o
grupo controle. Não foi encontrada nenhuma associação positiva das variantes no
gene MMP-2 (rs243865, rs2285053 e rs2287074) nem com PAC nem com fissura
labiopalatina. Dessa forma, são necessários estudos semelhantes analisando outras
variantes polimórficas em outros genes envolvidos na cascata de sinalização da
inflamação e na embriologia craniofacial, com amostras maiores, para esclarecer o
papel do fator genético tanto para a periodontite apical crônica quanto para a fissura.

Palavras-chave: Periodontite Apical. Metaloproteinase da membrana.
palatina. Fenda Labial.

Fissura

ABSTRACT
Olano-Dextre TL. Genetic susceptibility to chronic apical periodontitis in individuals
with cleft lip and/or palate [Thesis]. Bauru: Hospital of Rehabilitation of Craniofacial
Anomalies, University of São Paulo; 2016.
Apical Periodontitis is an inflammatory process on periapical tissues, due to a
microbial contamination of the canals system, arising from pulp necrosis or failed root
canal treatment. Recent studies evaluating genetic factors involved on chronic apical
periodontitis (CAP) show real relation with a genetic predisposition in individuals and
determine whether polymorphic variability in some genes involved on bone matrix
remodeling could contribute on the disease persistence. Matrix metalloproteinases
(MMPs) are enzymes really associated with inflammation levels and take an
important part of bone remodeling and resorption and high levels of MMPs have a
relation with the lesion repair deficiency inducing CAP. Besides that, MMPs also
participate on craniofacial development; being considered to the occurrence of some
facial anomalies. The aim of this study was to determine whether polymorphic
variability on genes MMP-2 e MMP-3 involved on inflammatory response is
associated with the permanency of persistant apical periodontitis after endodontic
therapy on individuals with cleft lip and/or palate. One hundred and eighty individuals
were selected to this study, which was divided in 3 groups: GI: 34 individuals with
cleft lip and/or palate, nonsyndromic, with CAP related to endodontic treatment; GII:
45 individuals without cleft lip and/or palate, nonsyndromic, with CAP, GIII: control
group composed by 101 individuals without cleft and without report of chronic apical
periodontitis. As inclusion criteria to CAP diagnosis were considered 4 and 5 of PAI
score (PeriApical Index) analyzed on control periapical radiographies after one year
or more after treatment of the teeth involved.

Were selected for genotyping 3

polymorphic variabilities on gene MMP-2 (rs243865, rs2285053 e rs2287074) and 2
on gene MMP-3 (rs679620 e rs522616) were selected to genotyping. Results were
analyzed by software SDS 1.7 (Applied Biosystems) and data were tabulated on 8.0
Excel program. Comparison among genotype frequencies and alleles were
performed through qui square test (Χ2) and Odds Ratio with 95% confidence. Values
of p<0,05 were considered statistically significant. From polymorphic variability

evaluated on this Brazilian group, it was only observed a positive association
between rs679620 on MMP-3 gene with cleft lip and palate and chronic apical
periodontitis only when compared with chronic apical periodontitis group and without
cleft lip and palate. A positive association was also found on rs522616 gene MMP-3
with chronic apical periodontitis and without cleft lip and palate, only when compared
to control group. It was not found any positive association of the variability of MMP-2
(rs243865, rs2285053 e rs2287074) gene neither with chronic apical periodontitis nor
with cleft lip and palate. Therefore, other studies are required to analyze other
polymorphic variability on other genes involved on inflammation cascade of signaling
and craniofacial embryology with more samples, to a better understanding of genetic
influence not only on chronic apical periodontitis but also on cleft lip and/or palate

Keywords: Apical Periodontitis. Matrix Metalloproteinases, Membrane-Associated.
Cleft Palate. Cleft Lip.
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA

1.1 PERIODONTITE APICAL CRÔNICA (PAC)

O termo periodontite apical (PA) é o termo mais utilizado para caracterizar o
processo inflamatório que ocorre na região periapical, em decorrência de
contaminação microbiana dos tecidos periapicais que se origina a partir de uma
necrose pulpar ou canais radiculares tratados inadequadamente (VAN DER WAAL;
LAPPIN; CRIELAARD, 2015; AN et al., 2016, PROVENZNO et al., 2016, SEGURAEGEA et al., 2016), e sua interação com a defesa do hospedeiro, na interface entre
o canal radicular e o ligamento periodontal (SOUSA et al., 2014).
Os microrganismos e suas toxinas podem alcançar a polpa dentária como
consequência da cárie dentária, trauma ou procedimentos odontológicos. Muitas
vezes essa contaminação pulpar envolve microrganismos, predominantemente
gram-negativos e microbiota bacteriana anaeróbia (NAIR, 2004; ABBOTT, 2004,
KAYA et al., 2012, AN et al., 2016). Uma vez instalados, inicialmente causam
alterações pulpares próprias do processo inflamatório e consequentemente, se o
processo não for tratado leva a infecção e necrose pulpar. A partir de então,
dependendo da virulência microbiana e da resistência imunológica do indivíduo,
podem avançar em direção aos tecidos periapicais (NAIR, 2004; ESTRELA et al.,
2016). Como mecanismo de defesa do próprio organismo humano contra agentes
agressores e com a finalidade de evitar que a infecção se espalhe por todo o osso
alveolar, grande parte do tecido periapical relacionado com a polpa comprometida, é
destruído. Portanto, o resultado de todo esse processo evolutivo patológico é a
reabsorção óssea e a substituição dessa área por tecido inflamatório (RICUCCI et
al.,

2000;

HUUMONEN;

ØRSTAVIK, 2002;

NAIR,

2004; ABBOTT,

2004;

CONSOLARO, 2008; COTTI, 2010, AN et al., 2016; LEONARDI DUTRA et al.,
2016).
Sinais clínicos e sintomas que podem estar associados aos diferentes
estágios da PA são: dor, edema, presença de fístula, febre e prostração em casos
agudos

mais

graves

(HUUMONEN;

ØRSTAVIK,

2002;

ABBOTT,

2004;

ROSENBERG, 2014; WESSELINK, 2014, VAR DER VEKEN et al., 2016). No
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entanto, a periodontite apical crônica (PAC) frequentemente se desenvolve sem
sintomas objetivos ao indivíduo e, por esse motivo, os exames de imagem exercem
papel importante para a detecção do processo inflamatório crônico (ØRSTAVIK et
al., 1986; HUUMONEN; ØRSTAVIK, 2002; ABBOTT, 2004; COTTI, 2010;
ROSENBERG, 2014; KIMAK et al, 2015; VAN DER VEKEN et al., 2016; LEONARDI
DUTRA et al., 2016). Apesar de muitas vezes assintomáticas (ABBOTT, 2004;
KIMAK et al, 2015), essas lesões constituem um risco importante para a saúde bucal
e geral, devendo ser corretamente diagnosticadas e tratadas (LOFTUS et al., 2005;
COSTA et al, 2014; WASSELINK, 2014; AN et al., 2016; BAEZA et al., 2016).
A PAC é caracterizada por uma infecção crônica de origem endodôntica
(COSTA et al., 2014, ANTUNES et al., 2015, PROVENZANO et al., 2016). A
diferença entre uma PA aguda e PAC, é que a PA aguda é radiograficamente
indetectável e não apresenta registro radiográfico, pois para que seja visualizada
deve atingir um limite suficiente de destruição óssea, de pelo menos 30%, para ser
detectável radiograficamente (AN et al., 2016; VAN DER VEKEN et al., 2016). A
PAC ocorre quando a inflamação aguda falha na resolução do processo que pode
ser acionado por um processo pro-inflamatório desregulado, onde seu início é
atrasado, mas pode perdurar por um tempo ilimitado (VAN DER WAAL; LAPPIN;
CRIELAARD, 2015); ou pela persistência do agente agressor.
Critérios diagnósticos para PAC incluem a presença dos sintomas e sinais
clínicos durante o exame clínico e análise de radiografias (periapicais ou
panorâmica). A análise radiográfica é importante porque a PAC é muitas vezes
assintomática e não tratada. Apesar do risco relativamente baixo de exacerbações
(menos de 5%), a influência da PAC em órgãos e tecidos afastados persiste mesmo
na sua forma subaguda crônica (MURRAY; SAUNDERS, 2000; VAN DER VEKEN et
al., 2016; BEACH, 2016). O diagnóstico da PAC representa uma estratégia essencial
para determinar a seleção de um protocolo terapêutico eficaz para o controle da
infecção endodôntica (NAIR et al., 1999; VAN DER VEKEN et al., 2016).
Como consequência da perda óssea estrutural resultante da reabsorção em
decorrência da PAC, radiograficamente observa-se uma imagem radiolúcida
(denominação

em

radiografias

periapicais

ou

panorâmicas)

ou

hipodensa

(denominação em imagens de tomografia computadorizada) na região periapical do
dente afetado (ØRSTAVIK et al., 1986; ABBOTT, 2004; TANOMARU-FILHO et al.,
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2010; TODD, 2014; DEXTRE et al., 2014). Dependendo do aspecto da imagem, o
diagnóstico do tipo de lesão periapical pode ser presumido, em conjunto com uma
minuciosa anamnese e o exame clínico do paciente (BECCONSALL-RYAN et al.,
2010; COTTI, 2010; DEXTRE et al., 2014; KRUSE et al., 2015).
Dentre as lesões periapicais crônicas estão o granuloma periapical, o cisto
periodontal apical e o abscesso dento-alveolar crônico. Os aspectos radiográficos
são didaticamente descritos como imagem radiolúcida/hipodensa delimitada e
raramente atingindo dimensões maiores que 1 cm (granuloma); circunscrita, bem
delimitada e de dimensões maiores (cisto), e mal definida ou difusa (abscesso
dento-alveolar crônico) (ABBOTT, 2004; CONSOLARO, 2008; OKADA et al., 2015).
A determinação exata do tipo de lesão só é possível por meio de avaliação
histológica, uma vez que as imagens podem ser muito semelhantes gerando
dificuldade no diagnóstico, sobretudo no diagnóstico diferencial entre granuloma e
cisto (RAMACHANDRAN NAIR et al., 1996; HUUMONEN; ØRSTAVIK, 2002;
AGGARWAL; SINGLA, 2010; BECCONSALL-RYAN et al., 2010; ROSENBERG et
al., 2010; PEREIRA FAUSTINO; AZEVEDO; TAKAHAMA, 2016; HADZIABDIC et al.,
2016; KANAGASINGAM et al., 2016).
O fator crucial para a reestruturação da região periapical é a adequada
instrumentação e completa obturação do canal radicular, uma vez que o princípio
terapêutico de qualquer doença inflamatória baseia-se na identificação e eliminação
do fator causal (CONSOLARO, 2008). No caso de lesões periapicais decorrentes
como a PAC, o tratamento endodôntico executado adequadamente promove a
eliminação da microbiota e de restos necróticos pulpares (RICUCCI et al., 2000; DE
MOOR et al., 2000; DUGAS et al., 2003; NAIR, 2004; SIQUEIRA et al., 2005;
KIRKEVANG et al., 2007; TOURÉ et al., 2008; SAINI; SANGWAN; SANGWAN,
2015, TANG; WANG; JIANG, 2015).
Outro fator que influencia a prevalência da PAC é a qualidade da
restauração definitiva realizada posteriormente a finalização do tratamento
endodôntico. Dentes com restaurações inadequadas foram associados a maior
ocorrência de PAC devido à infiltração microbiana marginal (KIRKEVANG et al.,
2007; HOMMEZ et al., 2002; SEGURA-EGEA et al., 2004; KAYAHAN et al., 2008).
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Com relação a prevalência de PA em dentes tratados endodonticamente,
existe uma grande variação entre as populações e países, variando de 22% a 80%
nos indivíduos adultos (HUUMONEN; SUOMINEN; VEHKALAHTI, 2016). Esta
variação depende, pelo menos em parte, das diferenças quanto a idade e gênero
dos sujeitos selecionados nos estudos populacionais, sobre o tamanho e a possível
tendência da amostra, bem como dos diferentes métodos utilizados para avaliar a
PA (HUUMONEN; SUOMINEN; VEHKALAHTI ,2016). A persistência da PA após o
tratamento de canal adequado, pode ocorrer em cerca de 31 a 36% (USA) e 24 a
65% (países europeus) dos casos levando a uma PAC (RÔÇAS et al., 2014; DI
FILIPPO; SIDHU; CHONG, 2014; SIQUEIRA et al., 2014; AMINOSHARIAE; KULILD,
2015; SEGURA EGEA et al., 2016; VAN DER VIKEN et al., 2016; HUUMONEN;
SUOMINEN; VEHKALAHTI, 2016). A prevalência de PA em dentes com tratamento
de canal em indivíduos com fissura labiopalatina varia de 19,6% se for avaliado com
radiografias periapicais, a 67,4% se for avaliado com tomografia computadorizada
de feixe cônico (DEXTRE et al., 2015).
A causa primária da persistência da PAC é a infecção bacteriana intraradicular, mas existe a possibilidade de que fatores relacionados ao hospedeiro
atuem como modificadores da doença, o que poderia influenciar a remissão das
lesões (HADZIABDIC et al., 2016). Entre estes modificadores da doença estão
incluídas algumas condições sistêmicas e os aspectos de origem genética, como as
variantes polimórficas; esses fatores, de certa forma, podem ajudar a explicar as
diferentes respostas ao tratamento dependendo do paciente (RÔÇAS et al., 2014;
SIQUEIRA et al., 2014; HADZIABDIC et al., 2016).

1.2 VARIANTES POLIMÓRFICAS E A PERIODONTITE APICAL CRÔNICA
As variantes polimórficas (SNPs) também conhecidas como polimorfismos
de nucleotídeo único, são o tipo mais comum de variação na sequencia do DNA
humano. Um SNP ocorre quando um único nucleotídeo é substituido no genoma
humano e para que receba essa nomenclatura precisa ocorrer com uma frequência
de pelo menos 1% na população (AMAYA et al., 2013). A ocorrência de SNPs pode
interferir no padrão de expressão de um gene (SIQUEIRA et al., 2009). Dessa forma,
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os SNPs representam um tipo de variante genética que pode induzir às respostas
inflamatórias e imunológicas em geral, e assim poderia influenciar uma resposta
diferente de acordo com o perfil genético do individuo, podendo contribuir como um
fator importante para algumas doenças (MORSANI et al., 2011), como é o caso da
PAC.
O reparo das lesões periapicais após o tratamento endodôntico envolve
interações entre as células e o ambiente que as circunda, o que inclui a matriz
extracelular e outros mediadores. A resposta local imune do hospedeiro a fatores
irritantes desencadeia uma cascata de acontecimentos envolvidos na cicatrização,
incluindo eventos inflamatórios vasculares e celulares, migração celular, proliferação
e diferenciação, angiogênese e epitelização, deposição de matriz e remodelação de
tecido ósseo comprometido (ARANHA et al., 2013; OZEKI et al., 2014).
Todo esse processo sofre influência de vários genes, entre eles:
interleucinas (IL-1β, IL-1α, IL-6, IL-8, IL-10), os receptores para imunoglobulina G
(FcγRIIA, FcγRIIIA, FcγRIIIB), fator de necrose tumoral (TNF-α), receptor ativador do
ligante fator nuclear-kB (RANKL / RANK), sistema osteoprotegerina (OPG), cluster
de diferenciação 14 (CD14), receptor do tipo Toll 4 (TLR4), metaloproteínases da
matriz (MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-8, MMP-9) e seus inibidores teciduais de
metaloproteinase (TIMPs), (AMINOSHARIDE; KULILD, 2015), onde as células são
induzidas a se diferenciar, proliferar ou manter-se em repouso assumindo a
reestruturação do tecido danificado (GRAVES; OATES; GARLET, 2011; FUKUDA et
al., 2009). Um desequilíbrio nessa cascata de eventos pró e anti-inflamatórios que
tem como objetivo final promover a cicatrização das lesões pode provocar a
destruição do tecido (GARLET et al., 2012)
As lesões periapicais são consequência desta resposta local imune frente à
infecção bacteriana do sistema de canais radiculares, desde a polpa dental até o
forame apical, resultando na destruição do osso circundantes ao ápice (ARANHA et
al., 2013; OZEKI et al., 2014; ESTRELA et al., 2016). Uma das enzimas
responsáveis pela degradação do substrato pericelular ou matriz extracelular, são as
metaloproteinases da matriz (MMPs) (JAIN; BAHUGUNA, 2015).
As MMPs são enzimas de uma importante família de endopeptidases
dependentes de metais; que inicialmente são secretadas em forma de pró-enzimas e
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que requerem ativação extracelular, estão reguladas por inibidores endogenamente
secretados, os TIMPs (HILL et al., 1994; PAULA-SILVA; DA SILVA; KAPILA, 2010;
LETRA et al., 2013). Elas podem ser armazenadas em grânulos de células
inflamatórias, mas são mais frequentemente encontradas secretadas e ancoradas à
superfície da matriz extracelular (CARNEIRO et al, 2009).
Várias MMPs se expressam no tecido ósseo durante a ossificação
endocondral no decorrer do desenvolvimento embrionário e na modelação e
remodelação de osso pós-natal e durante toda a vida (KRANE; INADA, 2008).
As MMPs representam a classe principal de enzimas responsáveis pela
degradação dos componentes da matriz extracelular do osso que é frequentemente
induzido por citocinas com atividade de reabsorção óssea, como as interleucinas
(ILs) (PAULA-SILVA; DA SILVA; KAPILA, 2010; LETRA et al., 2013; JAIN;
BAHUGUNA, 2015; LU et al., 2015). As MMPs têm um papel importante durante o
desenvolvimento da patologia periapical, implicado como a chave na iniciação da
fase de reabsorção do osso que ocorre na PA, este processo de reabsorção
osteoclástica remove a camada de colágeno da superfície do osso antes da
desmineralização começar (COROTTI et al., 2009; CARNEIRO et al., 2009; PAULASILVA; DA SILVA; KAPILA, 2010; OZEKI et al., 2014; ANDRADE et al., 2016).
Alguns membros da família das MMPs (MMP-3) podem inativar mediadores próinflamatórios, aumentar a eliminação de células inflamatórias e regular as condições
inflamatórias, indicando que as MMPs estão envolvidas na destruição de tecidos e
cicatrização de lesões (EBA et al., 2012; TAKIMOTO et al., 2014).
Na PA, a degradação de colágeno devido à infecção bacteriana dentro do
sistema de canais radiculares é um dos processos que tem sido atribuído à
presença de MMPs. No caso, a persistência dos microrganismos após o tratamento
de canal tem sido associada à presença de desorganização tecidual grave e ao
aumento dos níveis de MMPs nas áreas periapicais, está relacionada as suas várias
funções no tecido ósseo como a remodelação e resposta imune (BEIDLER et al.,
2008; LIU et al., 2009; PAULA-SILVA; DA SILVA; KAPILA, 2010; JAIN; BAHUGUNA,
2015). A expressão de MMP nas áreas periapicais, circundando processos
inflamatórios agregados ao comprometimento endodôntico, tem sido confirmada em
vários estudos, especificamente a MMP-1 vem sendo investigada e observada a sua
expressão em estudos realizados por meio de análise de cistos radiculares humanos
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(LIN et al., 1997) e PA induzidas em ratos (HONG et al., 2004), sendo considerada
uma das enzimas chave na iniciação da reabsorção óssea da lesão periapical.
Outras metaloproteinases da matriz encontrados na PA foram: MMP-2, MMP-3,
MMP-8, MMP-9 e MMP-13 (JAIN; BAHUGUNA, 2015)
Nos estudos de Menezes-Silva et al. (2012) e Ozeki et al. (2015) os autores
observaram um aumento significativo nos níveis de expressão de MMP-1, MMP-2 e
MMP-3 em lesões periapicais humanas, adicionalmente, há evidencias que o MMP-2
participa de forma importante na patogênese da destruição do tecido pulpar,
periodontal e periapical, havendo também correlação entre os níveis de endotoxinas
e a expressão MMP-2 (HERRERA et al., 2015; PEREIRA FAUSTINO; AZEVEDO;
TAKAHAMA, 2016).
A expressão de MMPs na região periapical têm sido, em avaliações
histológicas, relacionada também à cistos periapicais e granulomas em seres
humanos (WOESSNER, 1991; BIRKEDAL-HANSEN et al., 1993; CARNEIRO et al.,
2009; PAULA-SILVA; DA SILVA; KAPILA, 2010; JAIN; BAHUGUNA, 2015;
ANDRADE et al., 2016).
Níveis elevados de MMPs têm sido encontrados em dentes com PA tratados
em uma única sessão (PAULA-SILVA; DA SILVA; KAPILA, 2010), e em lesões
periapicais não reparadas (LIU et al., 2009). No entanto também devem ser
considerados os fatores genéticos e microbianos como potenciais moduladores da
expressão das MMPs, o que poderia resultar em lesões periapicais relacionadas à
PAC (NAIR, 2006; GARLET et al., 2012; SIQUEIRA et al., 2009; MORSANI et al.,
2011; MENEZES-SILVA et al., 2012; JAIN; BAHUGUNA, 2015).
No estudo de Jain e Bahuguna (2015), os autores relatam que na PAC, a
MMP-8 foi detectada imunohistoquimicamente em neutrófilos polimorfonucleares,
macrófagos e células plasmáticas. A PAC é um processo complexo envolvendo
bactérias e seus produtos, além de imunoglobulinas, citocinas pró-inflamatórias e
outros mediadores inflamatórios. Os neutrófilos polimorfonucleares, que funcionam
como a primeira barreira contra a invasão bacteriana, além da destruição das
bactérias, promovem também danos aos tecidos circundantes por meio da ação das
MMPs, especialmente a MMP-8. Também as MMP-1, MMP-2 e MMP-3 foram
detectadas nas células plasmáticas, linfócitos e macrófagos presentes na lesão. Os
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monócitos/macrófagos periapicais expressando MMP-8 e MMP-13, atuam tanto no
ambiente intracelular (fagocitose) quanto no processo extracelular (destruição do
tecido). Os osteoclastos tendem a reabsorver o tecido ósseo na periferia da PAC,
evento que é parcialmente mediado pelas MMPs, especialmente MMP-9. As MMPs
presentes na PAC podem ser responsáveis pela degradação da matriz extracelular e
dos resíduos de produtos após a dissolução dos osteoclastos no tecido ósseo
durante a formação da PAC. O processo inflamatório e destruição dos tecidos na
PAC são induzidos pela presença de bactérias, e estas, desencadeiam a liberação
de MMPs e ativação pelos polimorfonucleares. Em adição a outro mecanismo de
destruição óssea, as MMPs também exercem um papel destrutivo na PAC. O
objetivo do tratamento endodôntico frente a PAC é remover as bactérias, fatores de
virulência e toxinas, minimizando assim a reação inflamatória na região apical; uma
vez que a área fica liberada de bactérias e seus produtos, o processo inflamatório e
células inflamatórias diminuem. Assim levando em consideração que ocorre
aumento de expressão das MMPs no tecido periapical circundante a polpa
inflamada, associado ao fato de que quando a resposta inflamatória diminui, o nível
de MMPs também diminui, os autores concluem que as MMPs desempenham um
papel importante na degradação da estrutura de colágeno associada a processos
inflamatórios. Ao mesmo tempo, as MMPs são também consideradas um
componente essencial no processo fisiológico de remodelação do tecido destruído
(JAIN; BAHUGUNA, 2015).
Os estudos avaliando os fatores genético envolvidos na evolução de lesões
periapicais crônicas, relatam forte relação dessas lesões com a expressão local
exacerbada de MMPs e TIMPs (LETRA et al., 2013). No entanto, estudos recentes
propõem que, além disso, pode existir uma predisposição genética do indivíduo, e
que variantes polimórficas em certos genes envolvidos na remodelação da matriz
óssea poderiam contribuir na persistência da periodontite apical crônica (SIQUEIRA
et al., 2009; PAULA-SILVA; DA SILVA; KAPILA, 2010; MORSANI et al., 2011; JAIN;
BAHUGUNA, 2015; LU et al., 2015; DILL et al., 2015; PEREIRA FAUSTINO;
AZEVEDO; TAKAHAMA, 2016).
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1.3 FISSURA LABIOPALATINA E AS VARIANTES POLIMÓRFICAS NAS MMPs
A fissura labiopalatina é uma alteração congênita resultante da deficiência
ou falta de coalescência dos processos faciais e/ou palatinos, durante o período
embrionário e início do período fetal (TRINDADE; SILVA FILHO, 2007; FREITAS et
al., 2012). Das malformações craniofaciais, que envolvem a face e a cavidade bucal,
a fissura labiopalatina representa a mais comum (TRINDADE; SILVA FILHO, 2007;
FREITAS et al., 2012), sendo 65% de todas as anomalias craniofaciais em seres
humanos (LETRA et al., 2012; LETRA et al., 2014).
A prevalência da fissura labiopalatina ocorre numa proporção aproximada de
1 a cada 500 a 700 nascidos vivos (VANDERAS, 1987; TOLAROVÁ; CERVENKA,
1998; MOSSEY, 2006; CYMROT et al., 2010; HARILA et al., 2013; LESLI et al.,
2016), esta é variável de acordo com a etnia, sendo a asiática a mais atingida, 1 a
cada 440 nascidos vivos, seguida pela caucasiana, 1 a cada 650 nascidos vivos, e a
africana, 1 a cada 2000 nascidos vivos (TRINDADE; SILVA FILHO, 2007; LETRA et
al., 2012). No Brasil aceita-se que a proporção é de 1 para cada 650 nascidos vivos.
As fissuras podem apresentar diversos graus de severidade, envolvendo total ou
parcialmente o lábio, rebordo alveolar e palato (TRINDADE; SILVA FILHO, 2007, SÁ
et al., 2016).
A fissura labiopalatina pode apresentar-se de duas formas, como fissuras
isoladas ou não-sindrômicas, ou dentro do fenótipo das síndromes, chamadas de
fissuras sindrômicas. Vários estudos sugerem que 60% a 70% dos casos são
fissuras isoladas não associadas a síndromes. Os restantes 30% a 40% dos casos
ocorrem como um padrão de malformações múltiplas e são classificados como uma
síndrome relacionada com alterações cromossômicas, transtorno Mendeliano ou
exposição a agente teratogênico conhecido (FREITAS et al., 2012; MOHAMAD
SHAH et al., 2016).
Nas fissuras labiopalatinas existem várias classificações para descrever os
diferentes fenótipos (ALLORI et al., 2015). De acordo com o tipo de fissura pode
ocorrer envolvimento da crista alveolar, o que pode acarretar comprometimentos na
odontogênese, pois os germes dentários estão localizados nessa região da crista,
que então se torna susceptível a alterações dentárias, como de número, posição e
forma (HUSSNE et al., 2009; SÁ et al., 2016).
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Uma alta prevalência de cárie dentária em indivíduos com fissuras foi
observada por vários autores e pode estar relacionada às peculiaridades bucais,
como a presença de anomalias dentárias de número, posição e forma, fibrose de
lábio e ausência de sulco vestibular na área operada, prejudicando a autolimpeza e
higiene bucal (AHLUWALIA et al., 2004; CHENG; MOOR; HO, 2007; MUTARAI;
RITTHAGOL; HUNSRISAKHUN, 2008; SUNDELL et al., 2013; XIAO; ZHANG; XU,
2015; ANTONARAKIS; PALASKA; HERZOG, 2016). A progressão da cárie dentária
é o motivo mais frequente para a realização de tratamento endodôntico; uma vez
que os pacientes enfrentam mais dificuldades em manter a higiene bucal, devido à
condição bucal em si, dessa forma a higiene deficiente pode levar a ocorrência de
cárie dentária e na evolução clínica dessa patologia a contaminação pode envolver a
polpa dentária levando à necessidade de tratamento endodôntico (HUSSNE et al.,
2009).
A etiologia das fissuras labiopalatinas é controversa, sendo possivelmente
determinada pela interação de fatores genéticos e ambientais o que determina um
padrão de herança multifatorial (TRINDADE; SILVA FILHO, 2007; FREITAS et al.,
2012; LESLIE et al., 2016). Estima-se que muitos genes entre eles: BMP4, FGF10,
FGF8, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FOXE1, GLI2, JAG2, LHX8, MSX1, MSX2, MMPs,
NUDT6, PAX9, PTCH1, PVR, PVRL1, PVRL2, RYK, SATB2, SKI, SPRY2, TBX10,
TGFB3 e TP63, atuando individualmente e/ou em conjunto, possam estar envolvidos
na etiologia, fazendo com que o componente genético ainda permaneça pouco
conhecido (LESLI; MURRAY, 2013; LETRA et al., 2014; WOLF et al., 2015; LESLI et
al., 2016)
Durante o desenvolvimento embrionário ocorrem muitos eventos de
remodelação dos tecidos e uma característica importante é a degradação oportuna
da matriz extracelular. Esta degradação é regulada precisamente sob condições
fisiológicas normais, mas quando desregulada pode ser causa de múltiplas doenças.
Vários tipos de proteínas estão envolvidas na degradação da matriz extracelular e as
MMPs tem um papel fundamental, participando ativamente durante a embriogênese
e a homeostase dos tecidos em adultos (NAGASE; VISSE; MURPHY, 2006; LETRA
et al., 2014; SABÓIA et al., 2015). A remodelação da matriz extracelular é dos
eventos cruciais a ser considerado no qual poderia ocorrer algum distúrbio que
poderia levar a falhas durante o desenvolvimento craniofacial (LETRA et al., 2012;
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LETRA et al., 2014; SABÓIA et al., 2015) e estas falhas em qualquer momento no
desenvolvimento embrionário dos processos faciais e palatinos poderiam levar a
ocorrência das fissuras orofaciais (LETRA et al., 2007; KRIVICKA-UZKURELE,
PILMANE, AKOTA, 2008; SABÓIA et al., 2015).
Varios trabalhos com modelos animais demonstraram fortes evidências dos
genes das MMPs como candidatos à fissura labiopalatina (IAMAROON et al., 1996;
MORRIS-WIMAN, DU, BRINKLEY, 1999; MORRIS-WIMAN, BURCH, BASCO, 2000;
BLAVIER et al., 2001; BROWN et al., 2002; DE OLIVEIRA DEMARCHI et al., 2010;
FRANÇOIS-FIQUET et al., 2014). Os genes das MMPs podem ser considerados
como um grupo de genes candidatos devido ao seu papel importante na modelação
craniofacial, por sua capacidade de degradar todos os componentes da matriz
extracelular (LETRA et al., 2007; SMANE, PILMANE, AKOTA, 2013; FRANÇOISFIQUET et al., 2014). Especialmente MMP-2 e MMP-3 foram associados ao evento
de modulação durante a remodelação da matriz extracelular na palatogênese
(LETRA et al., 2007; LETRA et al., 2012; LETRA et al., 2014; SABÓIA et al., 2015).
Letra et al. (2007) investigaram, em estudo do tipo caso-controle, se
polimorfismos nos genes MMP-1 e MMP-3 poderiam estar associados às fissuras
labiopalatinas. Como resultados os autores encontraram diferenças significativas
entre casos e controles para os SNPs no gene MMP-3, não sendo encontradas
diferenças significantes para os SNPs no gene MMP-1. Concluíram que há
associação entre o polimorfismo (rs3025058) no gene MMP-3 e as fissuras
labiopalatinas. Contudo ressaltam que a extensão com que este polimorfismo possa
contribuir efetivamente para a ocorrência da fenda ainda precise ser esclarecida.
Ainda nessa linha de investigação de polimorfismos em MMPs e fissuras,
Letra et al. (2012) investigaram a associação de 45 polimorfismos em 14 genes
MMPs e TIMPs em 494 indivíduos com fissura labiopalatina não sindrômica e 413
indivíduos sem fissura como grupo controle. Dois polimorfismos, um (rs522616) no
gene MMP-3 e outro (rs8179096) no gene TIMP-2 mostraram associação
significante com todos os tipos de fissura labiopalatina. Concluíram que este estudo
fornece uma nova evidência de que variação no gene MMP-3 pode contribuir com a
ocorrência do fenótipo da fissura labiopalatina não sindrômica e apoia o
envolvimento também do gene da TIMP-2 como um gene de susceptibilidade à
fissura labiopalatina. Embora reforce que estudos adicionais ainda são necessários
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para desvendar o mecanismos exato pelo qual MMP-3 e TIMP-2 contribuiriam para o
fenótipo da fissura.
Smane, Pilmane e Akota (2013) detectaram a expressão do MMP-2 e TIMP2 e apoptose no tecido facial em crianças com fissura completa bilateral. Para este
estudo foram utilizadas amostras de tecido de 19 pacientes com fissura completa
bilateral e de 11 indivíduos sem fissura. As amostras do grupo com fissura foram
coletadas durante a cirurgia corretiva do lábio e no grupo controle no momento de
extração dentária. Todas as amostras de tecido foram processadas para detecção
de expressão MMP-2, TIMP-2 e apoptose. Os resultados mostraram que células do
tecido conjuntivo apresentaram uma expressão inferior de TIMP-2 no grupo controle,
estatisticamente significante, em comparação com o grupo fissura. Concluíram que
células do tecido conjuntivo com níveis aumentados de TIMP-2 evidenciam uma
diminuição da apoptose local em pacientes com fissura labiopalatina e além disso os
níveis de expressão destacados de MMP-2 detectado no tecido mole da área da
fissura analisado indicam um possível aumento da remodelação do tecido.
Após encontrar associação positiva de polimorfismos nos genes MMP-3 e
TIMP-2 com a fissura labiopalatina em humanos, Letra et al. (2014) examinaram os
efeitos funcionais desses dois polimorfismos no gene MMP-3 (rs522616 e
rs3025058), e um (rs8179096) no gene TIMP-2 (rs8179096). Os resultados desse
trabalho fornecem novas evidências de que os polimorfismos na região promotora
dos genes MMP-3 e TIMP-2 são funcionais e podem afetar a ligação de moléculas
sinalizadoras nessas regiões com possíveis efeitos sobre o desenvolvimento
craniofacial o que poderia levar a ocorrência da fissura labiopalatina.
Sabóia et al. (2016) investigaram a associação epidemiológica e molecular
entre fissura labiopalatina e câncer. Também foi pesquisado a associação entre
polimorfismos nos genes AXIN2, BMP2, BMP4, BMP7, DLX1, DLX2, e MMP-3 e
fissura labiopalatina com ou sem história de câncer. Para tal forma, foram
genotipados 148 núcleos familiares com fissura labiopalatina e 162 indivíduos sem
defeitos congênitos. Concluíram que as fissuras labiopalatinas foram associadas à
história familiar positiva de câncer e com variantes nos genes DLX-1 e MMP-3.
Sendo que o polimorfismo no gene DLX-1 foi associado com fissura labiopalatina, e
o do gene MMP-3 foi associado só a fissura de palato.
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Apesar de alguns trabalhos publicados sobre o envolvimento de variantes
nos genes MMPs e a ocorrência das fissuras, a maioria dos autores ressalta a
necessidade de esclarecer ainda até que ponto os SNPs nas MMPs, em especial
MMP-2 e MMP-3, e suas interações podem realmente contribuir para o status da
fissura labiopalatina, e além disso, qual seria o mecanismo exato para a
determinação do fenótipo da fissura labiopalatina (LETRA et al., 2007; LETRA et al.,
2012; LETRA et al., 2014).

JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Pelo exposto, a PAC é uma patologia que poderia trazer problemas sérios
para a saúde geral do paciente, e, a fim de aprimorar a detecção precoce por meio
da predisposição genética individual a essa patologia e consequentemente melhorar
o prognóstico do tratamento da patologia em indivíduos com fissura labiopalatina, é
importante avaliar os SNPs nos genes das MMPs, pois esses poderiam ser
considerados como possíveis marcadores de susceptibilidade à PAC, podendo
exacerbar a resposta inflamatória e destruição óssea do tecido perirradicular,
modificando o curso e a resposta ao tratamento da necrose pulpar. Adicionalmente,
e de igual importância, estes mesmos genes das MMPs tem sido considerados como
genes candidatos para contribuir na susceptibilidade as fissura labiopalatina.
Associado a isso, ainda não foram realizados estudos desta natureza no HRACUSP, correlacionando as interações entre os SNPs nos genes das MMPs em
indivíduos com fissura labiopalatina e PAC.
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2 OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi investigar se existe associação das variantes
polimórficas rs243865, rs2285053 e rs2287074 no gene MMP-2, e rs679620 e
rs522616 no gene MMP-3, com a periodontite apical crônica e/ou com a fissura
labiopalatina.

3 MATERIAL E MÉTODOS
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Seguindo princípios éticos e jurídicos, a realização deste trabalho foi
previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos (CEP) do
Hospital de Anomalias Craniofacias – Universidade de São Paulo (HRAC/USP), com
Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) N° 25300713.4.0000.5441
e aprovação pelo parecer consubstanciado do CEP do HRAC/USP N° 501.083 de
data 17/12/2013 (Anexo 1).

3.1 CASUÍSTICA
Fizeram parte deste estudo caso-controle, 180 indivíduos de ambos os
sexos divididos em três grupos:
Grupo I: composto por 34 indivíduos com fissura labiopalatina não
sindrômica, regularmente matriculados no HRAC-USP, com história e diagnóstico de
periodontite apical crônica.
Grupo II: composto por 45 indivíduos sem fissura labiopalatina e não
sindrômicos com história e diagnóstico de periodontite apical crônica tratados no
curso de Especialização em Endodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru da
Universidade de São Paulo (FOB/USP) e no curso de especialização em Endodontia
do Centro de Pós-graduação em Odontologia, Unidade da Faculdade Inga (CPO
UNINGA).
Grupo III: composto por 101 indivíduos sem fissura e sem história tratamento
endodôntico radical, alunos voluntários dos cursos de graduação e pós-graduação
de Odontologia e Fonoaudiologia da FOB/USP e do HRAC/USP, além de
funcionários da FOB-USP e do HRAC-USP (grupo controle).
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3.2 CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DA AMOSTRA
Na seleção inicial dos sujeitos para compor o grupo I foram analisadas as
radiografias periapicais convencionais e digitais de 1.868 indivíduos do arquivo
radiográfico do setor de Endodontia do HRAC/USP, e para o grupo II foram
analisadas as radiografias periapicais convencionais de 1.020 indivíduos do arquivo
da clínica de pós-graduação em Endodontia da FOB/USP e do arquivo da clinica de
pós-graduacão do CPO UNINGÁ, vale ressaltar que foram analizadas mais de 3
radiografias por indivíduo em ambos grupos. Como critério de inclusão foram
selecionados indivíduos que apresentaram tratamento endodôntico com lesão
periapical na consulta de controle após o tratamento endodôntico, e com os dentes
restaurados. Quanto à característica, essa lesão deveria ser igual ou maior à lesão
presente na radiografia periapical realizada ao final do tratamento endodôntico, com
persistência da lesão caracterizando periodontite apical crônica, conforme
explicação referente aos escores atribuídos às lesões definidos abaixo. Essas
radiografias de arquivo, as do final do tratamento endodôntico e as realizadas no
período de proservação ou controle após o tratamento endodôntico, foram avaliadas
segundo o índice periapical (PeriApical Index, PAI) para radiografias periapicais, que
define escores de 1 a 5 para as lesões presentes (Orstavik, Kerekes, Eriksen; 2008).
Os critérios para a atribuição desses escores são definidos da seguinte
forma (Figura 1):
Escore 1, apresenta radiograficamente uma estrutura periapical normal com
o espaço do ligamento periodontal e lâmina dura intacta.
Escore 2, apresenta pequenas alterações radiográficas na estrutura óssea
circundante ao ápice.
Escore 3, apresenta alterações radiográficas na estrutura óssea com perda
de tecido mineral.
Escore 4, apresenta alterações radiográficas na região periapical com
mudanças no espaço do ligamento periodontal, perda da integridade da lâmina dura
com alterações na estrutura óssea e áreas radiolúcidas bem definidas.
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Escore 5, apresenta alterações radiográficas na região periapical com
severa periodontite apical com áreas de exacerbação.

Figura 1 - PAI escore (Fonte: Orstavik, Kerekes, Eriksen; 2008).

Para o presente estudo foram selecionados somente voluntários que
apresentassem os escores 4 ou 5, com um ou mais dentes já tratados e que
retornaram para a radiografia de controle ou proservação após 1 ano ou mais.
Como critérios de exclusão, as radiografias periapicais de indivíduos com
outros escores, que não 4 e 5, ou mal processadas foram descartadas para este
estudo.
O critério de seleção de voluntários para compor o grupo III era de que os
indivíduos não apresentassem fissura labiopalatina e nemhum elemento dentário
tivesse sido submetido a tratamento endodôntico.
A coleta de saliva para extração de DNA dos voluntários da FOB-USP foi
realizada no Laboratório de Fisiologia e Farmacologia Clínica (LAFFIC) do
departamento de Ciências Biológicas da FOB/USP. Para os alunos de pósgraduação e funcionários do HRAC/USP as amostras foram coletadas no
Laboratório

Didático

da

Divisão

Odontológica

em

horários

previamente

estabelecidos.
A triagem dos voluntários e a coleta da saliva dos mesmos foi realizada pelo
doutorando Tulio Lorenzo Olano Dextre (N° USP 7346392) cirurgião-dentista,
especialista em Endodontia. Para os do grupo I, a coleta foi realizada quando os
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indivíduos, regularmente matriculados no HRAC-USP, comparecerem para a
consulta de rotina ao setor de Endodontia do HRAC-USP. Para os indivíduos do
grupo II, quando estes comparecerem às consultas para o controle ou proservação
na clínica de pós-graduação da FOB/USP e na clínica odontológica do CPO
UNINGÁ. Para os indivíduos do grupo III, quando estes compareciam ao LAFFIC por
ordem de chegada nos horários estabelecidos. Todos os indivíduos selecionados de
acordo com os critérios acima descritos e convidados a participar do estudo, foram
esclarecidos pelo pesquisador sobre o objetivo do trabalho com posterior leitura
minuciosa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Todos os voluntários
que aceitaram participar do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e a eles foi entregue uma cópia do mesmo documento assinado pelo
pesquisador.

3.3 MÉTODOS
Todos os procedimentos laboratoriais foram realizados no Laboratório de
Farmacologia e Genética, do Departamento de Ciência Biológicas da FOB-USP sob
a orientação da Profa. Dra. Lucimara Texeira das Neves e do especialista de
laboratório Thiago José Dionísio (N° USP 4305995).

3.3.1 COLETA DE SALIVA
Os indivíduos selecionados receberam um tubo Falcon de 15 mL identificado
para a coleta de saliva total expelida até a marcação de 5 mL. Este, por sua vez, foi
acondicionado em isopor com gelo picado e transportado até o Laboratório de
Farmacologia e Genética, do Departamento de Ciência Biológicas da FOB-USP.
Chegando ao Laboratório, as amostras foram aliquotadas em tubos estéreis de
micro-centrífuga de 1,5 mL devidamente identificados. Todos os tubos foram
imediatamente estocados em freezer a -20°C até o momento da extração de DNA.
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3.3.2 PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO
As amostras foram submetidas à extração de DNA conforme protocolo
estabelecido no Laboratório de Farmacologia e Genética, do Departamento de
Ciência Biológicas da FOB-USP utilizando o kit de protocolo de extração de DNA
QIAamp (Qiagen, Valencia, CA, Estados Unidos) pré-padronizados e validados,
seguindo as instruções do fabricante.
Após do descongelamento total das amostras de saliva, cada tubo contendo
1,5 mL foi bem homogeneizado no agitador vórtex (Quimis Aparelhos Científicos
Ltda, Diadema, SP, Brasil). Foram pipetados em um microtubo de 2 mL: 20 µL de
proteinase K, 200 µL de saliva bem homogeneizada e 200 µL de buffer AL. Cada
amostra foi vortexada por 15 segundos e posteriormente colocadas em banho maria
por 10 minutos a 56°C. Em seguida, foram centrifugados rapidamente, para eliminar
as gotas da tampa; e adicionado 200 µL de álcool absoluto, vortexado por 15
segundos e centrifugando rapidamente. Todo o conteúdo foi transferido para a
coluna QIAamp e centrifugado a 15,000 rpm por um minuto em temperatura
ambiente. Foi transferida a coluna para um microtubo novo e foi adicionado 500 µL
do buffer AW1, e centrifugado por um minuto em temperatura ambiente. Foi
transferida a coluna em um microtubo novo e foi adicionado 500 µL do buffer AW2, e
centrifugado a 15,000 rpm por 3 minutos em temperatura ambiente. Logo foi
centrifugada a coluna a seco em outro microtubo novo a 15,000 rpm por um minuto
em temperatura ambiente. A coluna foi colocada em um microtubo de 1,5 mL e
adicionado 50 µL do buffer AE e centrifugado a 15,000 rpm por um minuto em
temperatura ambiente. As amostras de DNA foram congeladas à -20°C até o
momento da quantificação do DNA em espectofotômetro.

3.3.3 QUANTIFICAÇÃO DO DNA EXTRAÍDO DA SALIVA
A quantificação do DNA obtido de todas as amostras foi realizada por meio
de leitura em espectrofotômetro NanoDropTM 1000 (Thermo Fisher Scientific,
Wilmington, DE, Estados Unidos) em comprimentos de onda de 260 e 280 nm. Esse
equipamento fornece duas medidas importantes: concentração e pureza do DNA. Os
valores referentes à concentração são expressos em ng/µL, e para a aferição

42 Material e Métodos

realizada no espectrofotômetro são necessários de 1,5 µL a 2 µL de cada amostra.
Os valores referentes à qualidade são expressos por meio da relação das
absorbâncias em 260 nm e 280 nm.

3.3.4 DILUIÇÃO DAS AMOSTRAS DE DNA PARA GENOTIPAGEM
A quantidade inicial de DNA para Genotipagem foi padronizado a 50 ng/µL.
Após a adequada diluição, as amostras de DNA foram armazenadas em freezer 20°C para serem utilizadas ao longo do estudo.

3.3.5 SELEÇÃO DE GENES CANDIDATOS E DE SNPs
Foram selecionados para a avaliação genética 5 polimorfismos (SNPs), 3
deles

no

gene

MMP-2:

rs243865

(catálogo

C___3225943_10

da

Life

Technologies®), rs2285053 (catálogo C__26734093_20 da Life Technologies®) e
rs2287074 ( catálogo C___3225956_10 da Life Technologies®); e 2 no gene MMP3:

rs679620 (catálogo C___3047717_1_ da Life Technologies®) e rs522616

(catálogo C___3047714_10 da Life Technologies®). Esses polimorfismos foram
escolhidos de acordo com os estudos de Menezes-Silva et al. (2012) e os estudos
de Letra e colaboradores (2012 e 2014), e a partir de informações obtidas da base
de

dados

do

National

Center

for

Biotechnology

Information

dbSNP

(http://www.ncbi.nlm.gov/SNP/) e do Projeto HapMap (http://www.hapmap.org).

3.3.6 GENOTIPAGEM
A análise das variantes polimórficas foi realizada por meio da técnica PCR
em tempo real. As reações foram realizadas no termociclador Viia 7 (Applied
Biosystems, Foster City, CA, Estados Unidos), por meio do método TaqMan
utilizando ensaios TaqMan SNP genotyping assays (Aplied Biosystems, Foster City,
CA, Estados Unidos) pré-padronizados e validados experimentalmente, seguindo as
instruções do fabricante. Esta técnica possibilita a análise das variantes dos SNPs,
utilizando além do TaqMan Genotyping MasterMix (mix com todos os reagentes
necessários para a reação da PCR), os primers específicos para cada um dos
segmentos do DNA a ser analisado e dois tipos de sondas especificas marcadas
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com fluoruros distintos (VIC e FAM) para cada um dos alelos possíveis, alelo
ancestral ou alelo polimórfico, possibilitando a distinção alélica.
Os primers são específicos para as regiões adjacentes ao locus polimórfico
e as sondas hibridizam no segmento de DNA, por complementariedade, de acordo
com os alelos presentes.
Os experimentos foram realizados em duplicata em placas de 384 poços
(catálogo 4309849, Applied Biosystems, Foster City, CA, Estados Unidos). Para
cada uma das reações, para cada SNP, foi utilizado um produto final de 5 µL
contendo 2 µL amostra de DNA diluído a 50 ng/µL, 2,5 µL do TaqMan Genotyping
Master Mix (número de catalogo 4371355, Applied Biosystems, Foster City, CA,
Estados Unidos), 0,125 µL do ensaio pré-desenhado por TaqMan (Applied
Biosystems, Foster City, CA, Estados Unidos), e 0,375 µL de água ultrapura q.s.p.
As condições de ciclagem para a realização da PCR em tempo real no
equipamento obedeceram ao seguinte padrão: temperatura inicial de 95°C por 10
minutos em seguida 50 ciclos de 95°C por 15 segundos, seguido de 60°C por um
minuto. Foram utilizados controles negativos que consistiu na realização da reação
sem a presença do DNA para conferir as possibilidades de contaminações dos
reagentes.
As amostras submetidas à reação de PCR em tempo real foram
posteriormente analisadas no software Viia 7 (versão 1.1, Applied Biosystems,
Foster City, CA, Estados Unidos) o qual forneceu os relatórios com os resultados
dos genótipos.

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os dados foram tabulados no programa Excel 8.0 e para os cálculos foi
utilizados o programa Sigma Plot for Windows 12.0. As comparações entre
frequências dos genótipos e alelos foram realizadas através do teste do Quiquadrado (Χ2) e Odds Ratio com intervalo de confiança de 95% (IC). Valores de
p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos.

4 RESULTADOS
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
Para este estudo caso-controle foram analisados 180 indivíduos, sendo 34
indivíduos com fissura labiopalatina não sindrômica e PAC (GI); 45 indivíduos sem
fissura labiopalatina e com PAC (GII) e 101 indivíduos sem fissura labiopalatina e
sem PAC (GIII – grupo controle). A caracterização da população estudada esta
descrita nas tabelas 1 e 2.
A amostra desse estudo foi composta de forma não igualitária para
indivíduos do gênero masculino e feminino nos diversos grupos, com prevalência
maior para o sexo feminino nos 3 grupos. A média das idades foi maior no grupo de
indivíduos sem fissura labiopalatina e com PAC (GII) em comparação com os grupos
de fissura labiopalatina e PAC (GI) e o grupo controle (indivíduos sem fissura e sem
PAC) (GIII). No grupo com fissura labiopalatina não sindrômica e PAC (GI) foi mais
prevalente a fissura transforame incisivo bilateral (TIB).

Tabela 1. Características da população estudada, gênero e idade (n=180)

Gênero (%)

GI
(n=34)

GII
(n=45)

GIII
(n=101)

Masculino

15 (44,1%)

18 (40%)

28 (27,7%)

Feminino

19 (55,9%)

27 (60%)

73 (72,3%)

Média de idade* (anos)

32,6 (±13)

36,7 (±16,3)

24,7 (±4,2)

* Idade média em anos ± desvio padrão
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Tabela 2. Distribuição dos tipos de fissura labiopalatina GI (n=34)

Fissura

Unilateral

Bilateral

Total

Pré-forame

4 (11,8%)

3 (8,8%)

7 (20,6%)

Transforame

6 (17,7%)

13 (38,2%)

19 (55,9%)

Pós-forame

--

--

7 (20,6%)

Pré-foráme/Pós-foráme

--

1 (2,9%)

1 (2,9%)
34 (100%)

4.2 RESULTADOS DA GENOTIPAGEM
Considerando as possibilidades nos locus gênicos no gene MMP-2
(rs243865, rs2285053 e rs2287074) e no gene MMP-3 (rs679620 e rs522616) os
alelos considerados como ancestrais e os alelos considerados polimórficos, além da
posição do polimorfismo no cromossomo e sua posição na região de cada gene,
estão descritos na Tabela 3. Sendo possível sua manifestação em duplicidade,
quando chamando de homozigoto polimórfico é quando ocorre associado ao alelo
ancestral, situação em que se denomina de heterozigoto polimórfico.
Tabela 3. Características dos genes MMP-2 e MMP-3 investigados neste estudo.

Gene

SNP ID

Posição da base

SNP função

MMP-2

rs243865

Chr 16:55477894

5’ UTR

MMP-2

rs2285053

Chr 16:55478465

5’ UTR

MMP-2

rs2287074

Chr 16:55493201

Synonymous

MMP-3

rs679620

Chr 11:102842889

Missense

MMP-3

rs522616

Chr 11:102844317

5’ UTR

* AA = alelo ancestral

+

AP = alelo polimórfico

AA*

AP+

C

T

C

T

G

A

C

T

T

C
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Foram comparados os resultados dos grupos caso GI vs GII, GI vs GIII e GII
vs GIII para cada uma das variantes polimórficas (SNPs).
Para o gene MMP-2, os rs243865 e rs2287074 nas comparações entre os
grupos GI vs GII, GI vs GIII e GII vs GIII, e para o rs2285053 nas comparações GI vs
GII e GI vs GIII não houve diferença estatisticamente significante (Tabelas 4-11).
Para o rs2285053 na comparação GII (sem fissura labiopalatina e com PAC) vs GIII
(controle - sem fissura e sem PAC) foi possível constatar que houve diferença
estatisticamente significativa associada ao genótipo C/T (p=0,034) e aos genótipos
C/T + T/T (p=0,034), com maior frequência no grupo controle (GIII). (Tabela 12).
Tabela 4. Comparação do GI vs GII para o rs243865 no gene MMP-2

Genótipo
Homozigoto ancestral
(CC)
Heterozigoto (CT)
Homozigoto mutado (TT)
Heterozigoto (CT) +
Homozigoto mutado (TT)
Alelos
C
T

G I (n=34)
n
%
21
61,8%

G II (n=45)
n
%
34
75,6%

11

32,4%

10

2

5,9%

13
53
15

p
-

OR
-

CI
-

22,2%

0,262

1,78

1

2,2%

0,326

3,24

38,2%

11

24,4%

0,187

1,91

0,654,91
0,2837,95
0,735,05

77,9%
22,1%

78
12

86,7%
13,3%

0,149

1,84

0,804,24

p
-

OR
-

CI
0,432,32
0,4123,35
0.482,35

Tabela 5. Comparação do GI vs GIII para o rs243865 no gene MMP-2

Genótipo
Homozigoto ancestral
(CC)
Heterozigoto (CT)
Homozigoto mutado (TT)
Heterozigoto (CT) +
Homozigoto mutado (TT)
Alelos
C
T

G I (n=34)
n
%
21
61,8%

G III (n=101)
n
%
65
64,4%

11

32,4%

34

33,7%

0,997

1,00

2

5,9%

2

2,0%

0,252

3,09

13

38,2%

38

37,6%

0,888

1,06

53
15

77,9%
22,1%

164
38

81,2%
18,8%

0,56

1,22

0,622,39
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Tabela 6. Comparação do GII vs GIII para o rs243865 no gene MMP-2

Genótipo
Homozigoto ancestral
(CC)
Heterozigoto (CT)
Homozigoto mutado (TT)
Heterozigoto (CT) +
Homozigoto mutado (TT)
Alelos
C
T

G II (n=45)
n
%
34
75,6%

G III (n=101)
n
%
65
64,4%

p
-

OR
-

CI
0,251,27
0,0810,92
0,251,22

10

22,2%

34

33,7%

0,165

0,56

1

2,2%

2

2,0%

0,971

0,96

11

24,4%

38

37,6%

0,139

0,55

78
12

86,7%
13,3%

164
38

81,2%
18,8%

0,251

0,66

0,331,34

p
-

OR
-

CI
0,493,26
0,275,26
0,513,07

Tabela 7. Comparação do GI vs GII para o rs2287074 no gene MMP-2.

Genótipo
Homozigoto ancestral
(GG)
Heterozigoto (GA)
Homozigoto mutado (AA)
Heterozigoto (GA) +
Homozigoto mutado (AA)
Alelos
G
A

G I (n=34)
n
%
14
41,2%

G II (n=45)
n
%
21
46,7%

16

47,1%

19

42,2%

0,629

1,26

4

11,8%

5

11,1%

0,809

1,20

20

58,8%

24

53,3%

0,627

1,25

44
24

64,7%
35,3%

61
29

67,8%
32,2%

0,685

1,15

0,592,23

OR
-

CI
-

Tabela 8. Comparação do GI vs GIII para o rs2287074 no gene MMP-2.

Genótipo
Homozigoto ancestral
(GG)
Heterozigoto (GA)
Homozigoto mutado (AA)
Heterozigoto (GA) +
Homozigoto mutado (AA)
Alelos
G
A

G I (n=34)
n
%
14
41,2%

G III (n=101)
n
%
41
40,6%

p
-

16

47,1%

49

48,5%

0,916 0,96

4

11,8%

11

10,9%

0,924

20

58,8%

60

59,4%

0,952

0,422,19
1,06 0,293,89
0,440,98 2,15

44
24

64,7%
35,3%

131
71

64,9%
35,1%

0,983

1,00

0,571,79
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Tabela 9. Comparação do GII vs GIII para o rs2287074 no gene MMP-2

Genótipo
Homozigoto ancestral
(GG)
Heterozigoto (GA)
Homozigoto mutado (AA)
Heterozigoto (GA) +
Homozigoto mutado (AA)
Alelos
G
A

G II (n=45)
n
%
21
46,7%

G III (n=101)
n
%
41
40,6%

p
-

OR
0,76

CI
-

19

42,2%

49

48,5%

0,464

5

11,1%

11

10,9%

0,843

24

53,3%

60

59,4%

0,493

0,361,60
0,89 0,272,89
0,380,78 1,58

61
29

67,8%
32,2%

131
71

64,9%
35,1%

0,627

0,88

0,521,49

p
-

OR
-

CI
0,689,81
0,598,69
0,708,43

Tabela 10. Comparação do GI vs GII para o rs2285053 no gene MMP-2

Genótipo
Homozigoto ancestral
(CC)
Heterozigoto (CT)

G I (n=34)
n
%
4
11,8%

G II (n=45)
n
%
11
24,4%

16

47,1%

17

37,8%

0,155

2,59

Homozigoto mutado (TT)

14

41,2%

17

37,8%

0,228

2,26

30

88,2%

34

75,6%

0,155

2,43

24
44

35,3%
64,7%

39
51

43,3%
56,7%

0,307

1,40

0,732,68

p
-

OR
-

CI
0,253,22
0,263,43
0,273,09

Heterozigoto (CT) +
Homozigoto mutado (TT)
Alelos
C
T

Tabela 11. Comparação do GI vs GIII para o rs2285053 no gene MMP-2.

G I (n=34)
n
%
4
11,8%

G III (n=101)
n
%
11
10,9%

Genótipo
Homozigoto ancestral
(CC)
Heterozigoto (CT)

16

47,1%

49

48,5%

0,869

0,90

Homozigoto mutado (TT)

14

41,2%

41

40,6%

0,924

0,94

30

88,2%

90

89,1%

0,888

0,92

24
44

35,3%
64,7%

71
131

35,1%
64,9%

0,983

3,38

Heterozigoto (CT) +
Homozigoto mutado (TT)
Alelos
C
T

1,906,01
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Tabela 12. Comparação do GII vs GIII para o rs2285053 no gene MMP-2

Genótipo
Homozigoto ancestral
(CC)
Heterozigoto (CT)
Homozigoto mutado (TT)
Heterozigoto (CT) +
Homozigoto mutado (TT)
Alelos
C
T

G II (n=45)
n
%
11
24,4%

G III (n=101)
n
%
11
10,9%

p
-

OR
-

CI
0,120,94
0,151,14
0,150,95

17

37,8%

49

48,5%

0,034*

0,34

17

37,8%

41

40,6%

0,083

0,41

34

75,6%

90

89,1%

0,034*

0,38

39
51

43,3%
56,7%

71
131

35,1%
64,9%

0,183

0,71

0,431,18

* Teste Qui-quadrado; p≤0,05 indica diferença estatisticamente significante.

Para o gene MMP-3, o rs679620 na comparação do GI (com fissura
labiopalatina e PAC) com o GII (sem fissura labiopalatina e com PAC) foi possível
constatar que houve diferença estatística significante associada ao genótipo C/T
(p=0,016) e aos genótipos C/T + T/T (p=0,016), com maior frequência no grupo com
fissura labiopalatina e PAC comparada ao grupo sem fissura labiopalatina e PAC
(Tabela 13). Para as comparações dos grupos GI vs GIII e GII vs GIII não houve
diferença estatística significante (Tabelas 14-15).
Tabela 13. Comparação do GI vs GII para o rs679620 no gene MMP-3.

Genótipo
Homozigoto ancestral
(CC)
Heterozigoto (CT)

G I (n=34)
n
%
4
11,8%

G II (n=45)
n
%
16
35,6%

22

64,7%

20

Homozigoto mutado (TT)

8

23,5%

30
30
38

Heterozigoto (CT) +
Homozigoto mutado (TT)
Alelos
C
T

p
-

OR
-

CI
-

44,4%

0,016*

4,40

9

20,0%

0,08

3,55

88,2%

29

64,4%

0,016*

4,14

1,2615,39
0,8315,18
1,2313,86

44,1%
55,9%

52
38

57,8%
42,2%

0,089

1,73

* Teste Qui-quadrado; p≤0,05 indica diferença estatisticamente significante.

0,923,27
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Tabela 14. Comparação do GI vs GIII para o rs679620 no gene MMP-3.

G I (n=34)
n
%
4
11,8%

G III (n=101)
n
%
27
26,7%

Genótipo
Homozigoto ancestral
(CC)
Heterozigoto (CT)

22

64,7%

54

53,5%

0,079 2,75

Homozigoto mutado (TT)

8

23,5%

20

19,8%

0,135

30

88,2%

74

73,3%

0,073

0,868,78
2,70 0,7110,23
0,882,74 8,49

30
38

44,1%
55,9%

108
94

53,5%
46,5%

0,182

1,45

0,842,53

p
-

OR
-

CI
-

0,25

0,62

Heterozigoto (CT) +
Homozigoto mutado (TT)
Alelos
C
T

p
-

OR
-

CI
-

Tabela 15. Comparação do GII vs GIII para o rs679620 no gene MMP-3.

Genótipo
Homozigoto ancestral
(CC)
Heterozigoto (CT)
Homozigoto mutado (TT)
Heterozigoto (CT) +
Homozigoto mutado (TT)
Alelos
C
T

G II (n=45)
n
%
16
35,6%

G III (n=101)
n
%
27
26,7%

20

44,4%

54

53,5%

9

20,0%

20

19,8% 0,774

29

64,4%

74

73,3%

0,280

0,281,40
0,76 0,282,06
0,310,66 1,40

52
38

57,8%
42,2%

108
94

53,5%
46,5%

0,494

0,84

0,511,39

Para o rs522616 no gene MMP-3, nas comparações dos grupos GI vs GII e
GI vs GIII não houve diferença estatisticamente significante (Tabelas 16-17). Na
comparação dos grupos GII (sem fissura labiopalatina e com PAC) e GIII (controle sem fissura e sem PAC) foi possível constatar que houve diferença estatisticamente
significante associada ao genótipo T/C (p=0,015) e aos genótipos T/C + C/C
(p=0,009), com maior frequência para o grupo sem fissura labiopalatina e com PAC
comparado ao grupo controle. Também houve diferença estatística na comparação
entre os alelos (T e C) com associação para a presença do alelo C (polimórfico) em
sujeitos sem fissura e com PAC (p=0,011) (Tabela 18).
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Tabela 16. Comparação do GI vs GII para o rs522616 no gene MMP-3.

Genótipo
Homozigoto ancestral
(TT)
Heterozigoto (TC)
Homozigoto mutado (CC)
Heterozigoto (TC) +
Homozigoto mutado (CC)
Alelos
T
C

G I (n=34)
n
%
19
55,9%

G II (n=45)
n
%
20
44,4%

13

38,2%

22

2

5,9%

15
51
17

p
-

OR
-

CI
-

48,9%

0,316

0,62

3

6,7%

0,713

0,70

44,1%

25

55,6%

0,314

0,63

0,241,58
0,104,67
0,261,55

75,0%
25,0%

62
28

68,9%
31,1%

0,34

0,74

0.361,50

p
-

OR
-

CI
-

1,55

Tabela 17. Comparação do GI vs GIII para o rs522616 no gene MMP-3.

Genótipo
Homozigoto ancestral
(TT)
Heterozigoto (TC)
Homozigoto mutado (CC)
Heterozigoto (TC) +
Homozigoto mutado (CC)
Alelos
T
C

G I (n=34)
n
%
19
55,9%

G III (n=101)
n
%
68
67,3%

13

38,2%

30

29,7%

0,296

2

5,9%

3

3,0%

0,347

15

44,1%

33

32,7%

0,228

0,683,54
2,39 0,3715,33
0,731,63 3,60

51
17

75,0%
25,0%

166
36

82,2%
17,8%

0,197

1,54

0,802,96

p
-

OR
-

CI
1,195,24
0,6418,17
1,255,29

Tabela 18. Comparação do GII vs GIII para o rs522616 no gene MMP-3.

Genótipo
Homozigoto ancestral
(TT)
Heterozigoto (TC)
Homozigoto mutado (CC)
Heterozigoto (TC) +
Homozigoto mutado (CC)
Alelos
T
C

G II (n=45)
n
%
20
44,4%

G III (n=101)
n
%
68
67,3%

22

48,9%

30

29,7%

0,015*

2,49

3

6,7%

3

3,0%

0,133

3,40

25

55,6%

33

32,7%

0,009*

2,58

62
28

68,9%
31,1%

166
36

82,2%
17,8%

0,011*

2,08

* Teste Qui-quadrado; p≤0,05 indica diferença estatisticamente significante

1,173,70
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A PA é uma doença multifatorial resultante da interação do hospedeiro e
fatores microbianos (SIQUEIRA; RÔÇAS, 2007). Quando a polpa dental sofre algum
tipo de alteração por causa de um trauma ou à progressão da cárie dental, as
bactérias e/ou outros irritantes da cavidade oral podem invadir o sistema de canais
radiculares (ESPÍNDOLA et al, 2002). Esta contaminação e progressão dos
invasores microbianos e seus produtos dentro do sistema de canais radiculares
poderiam provocar a necrose da polpa, e estes podem avançar até chegar a região
periapical, Os fatores microbianos associados a mecanismos inflamatórios e de
defesa do hospedeiro podem levar a destruição do tecido periapical, resultado da
inflamação dos tecidos periapicais, também conhecida como PA (NAIR et al., 2004).
As bactérias patogênicas, que iniciam essa cascata de resposta inflamatória
localizada, associada a inúmeros fatores podem determinar a gravidade da evolução
da doença modulando ou amplificando a resposta inflamatória. Dentre esses fatores
um dos mais discutidos na literatura são os fatores de virulência microbianos, dentre
eles o mais conhecido é o lipopolissacarídeo (LPS). Esses fatores de virulência
podem agir em conjunto determinando as diversas fases do processo de evolução
da doença, acionando processos de degradação de colágeno (SIQUEIRA; RÔÇAS,
2007; MORSANI et al., 2011).
Quando esta cascata de eventos inflamatórios, derivada da necrose pulpar,
persiste devido à falta de tratamento, tratamento mal sucedido ou mesmo diante de
respostas inadequadas de defesas do hospedeiro, o processo poderia perdurar por
um tempo ilimitado dando origem a uma PAC (VAN DER WAAL; LAPPIN;
CRIELAARD, 2015). A PAC é doença inflamatória principalmente causada pela
infeção crônica no sistema de canais radiculares, podendo se manter após o
tratamento endodôntico, também por uma infeção extra-radicular (ANTUNES et al.,
2015, PROVENZANO et al., 2016), muitas vezes assintomática e detectada somente
durante o controle radiográfico de proservação (DEXTRE et al., 2014).
Quando a PAC esta presente, esta induz uma fase aguda de propagação da
infeção, em que pode haver alguma repercussão sistêmica (VAN DER WAAL;
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LAPPIN; CRIELAARD, 2015). Nesse sentido, alguns estudos tem relacionado a PAC
com diagnóstico de doenças cardiovasculares (CAPLAN et al., 2006; PASQUALINI
et al., 2012; LIN et al., 2015). Ainda diante dessa possibilidade, Willershausen et al.
(2009) relataram que indivíduos que sofrem de infarto do miocárdio tiveram um
maior número de lesões periapicais em comparação com indivíduos saudáveis. Cotti
et al (2011), investigando a associação de periodontite apical e doença
cardiovascular sugeriram que os pacientes com PA tem a tendência de
apresentarem marcadores para a inflamação (IL-1, IL-2, e IL-6) elevados
relacionados a níveis também elevados de dimetil-arginina assimétrica, que é um
marcador da função vascular sistêmica, o que poderia levar a inferência de que
ambos poderiam desempenhar algum papel na disfunção epitelial participando
assim na patogênese e progressão das doenças cardiovasculares.
Em resposta ao processo infeccioso, dentro da cascata de eventos que
ocorre acionada pela defesa do hospedeiro, encontram-se as MMPs ou
metaloproteinases da matriz. Estas são enzimas que geralmente se expressam em
níveis baixos em condições fisiológicas homeostáticas, mas aumentam rapidamente
seus níveis de expressão quando são requeridas para a remodelação dos tecidos
como no caso de inflamações e cicatrização de feridas. Normalmente elas são
sintetizadas na forma latente e são armazenadas em grânulos nas células
inflamatórias, desempenhando um papel importante nos processos de remodelação
óssea quando induzidas a se expressar no ambiente inflamatório (CARNEIRO et al.,
2009).
Um dos processos que tem sido atribuído às MMPs, presentes na PA, diz
respeito a degradação de colágeno da matriz extracelular do osso nas infecções
bacterianas dentro do sistema de canais radiculares. Nesse contexto, a persistência
dos microrganismos após o tratamento endodôntico tem como resultado uma
desorganização tecidual ocasionando um aumento dos níveis de MMPs na região
periapical, onde estas poderiam contribuir com a susceptibilidade a PAC, e como
resultado, a persistência da lesão (SHIN; LEE; BAEK, 2002; BEIDLER et al., 2008;
LIU et al., 2009; PAULA-SILVA; DA SILVA; KAPILA, 2010; JAIN; BAHUGUNA,
2015). É entendido que este insucesso endodôntico é originado principalmente pela
persistência da infecção no sistema de canais radiculares, que nessa situação

Discussão 59

atuam como reservatório para os microrganismos, seus produtos e subprodutos, e
antígenos que coletivamente podem induzir ou manter a PA. Esses componentes
microbianos persistentes nos canais, especialmente os lipopolissacarídeos, induzem
os macrófagos a sintetizar e secretar uma variedade de moléculas pró-inflamatórias,
incluindo a IL-1 e fator de necrose tumoral-α, prostaglandinas e enzimas hidrolíticas
que tem um papel importante na ruptura do tecido periodontal através das enzimas
colagenolítica como as MMPs. Além disso, na presença de biofilmes periapicais,
mediante a existência bactérias, grandes quantidades de citocinas pró-inflamatórias
são liberadas levando a uma condição crônica, e subsequentemente, estimulando
novamente as MMPs a participar no processo de degradação do tecido periapical
(MENEZES-SILVA et al., 2012).
Dentro das famílias de genes que sintetizam enzimas envolvidas na
degradação do colágeno, as MMPs, dentre elas as MMP-2 e MMP-3, tem sido
investigadas quanto a sua participação na periodontite apical. Nesses estudos, tem
sido relatada elevada expressão destas enzimas colagenolíticas relacionadas a
inflamação pulpar e a lesão periapical (OZEKI et al., 2015). Shin, Lee e Baek (2002)
considerando a atenção de outros autores sobre as MMPs nos últimos anos,
avaliaram os níveis de MMPs e suas distribuições em polpa dentais inflamadas e
lesões periapicais, utilizando teste de imunoabsorção enzimática (ELISA) e/ou teste
de imuno-histoquímica, e em seus resultados os autores sugerem que as MMPs
(MMP-1, MMP-2 e MMP-3) tem um papel importante na destruição do tecido pulpar
com inflamação aguda e lesão periapical. Letra et al. (2013) avaliaram a expressão
das MMPs e TIMPs em uma amostra de indivíduos com PAC, utilizando Reação em
cadeia da polimerase (PCR) e imuno-histoquímica, encontraram níveis significantes
de RNA mensageiro para vários genes dessa família em lesões de PAC (MMP-2,
MMP-3, MMP-7, MMP-9, MMP-9, MMP-14, MMP-16, MMP-25, TIMP-1 e TIMP-2).
Os autores concluíram que as MMPs tem um papel influente em PAC atuando na
dinâmica da lesão periapical. Herrera et al. (2015) estudaram os níveis de
endotoxinas nas infecções endodônticas primárias antes e depois do preparo
químico-mecânico determinando a sua antigenicidade em fibroblastos 3T3 através
da atividade gelatinolítica da MMP-2 e a da MMP-9, onde encontraram uma maior
expressão gênica do MMP-2 antes do preparo químico-mecânico quando
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comparados aos níveis verificados depois do preparo e no grupo controle de células
sem estimulo inflamatório.
Algumas variantes polimórficas ou SNPs nos genes MMP-2 e MMP-3 tem
sido estudadas (MENEZES-SILVA et al., 2012; LETRA et al., 2013) , assim como no
presente estudo, testando a hipótese de que estes SNPs nesses genes poderiam
estar associados à ocorrência de lesão periapical, podendo contribuir em diferentes
níveis do processo inflamatório, de remodelação óssea e regeneração tecidual e por
consequência na cronicidade da lesão. No caso de nosso estudo, delineado para um
estudo caso-controle, a escolha dessas variantes nesses genes ocorreu devido a
dois motivos em particular. Primeiro, em decorrência do interesse de pesquisar as
prováveis susceptibilidades do hospedeiro frente a um estímulo infeccioso e
inflamatório, buscando compreender porque alguns sujeitos apesar de não realizar o
tratamento endodôntico ou mediante insucesso nesse tratamento, apresentam a
PAC, e outros, na mesma condição não apresentam tais lesões. Um segundo
motivo, foi investigar essa susceptibilidade à PAC em sujeitos com fissura
labiopalatina, uma vez que essa população específica, em estudo publicado por
Dextre et al. (2015) apresentou índices elevados (67,4%) de PAC pós-tratamento
endodôntico, quando diagnosticada por tomografia computadorizada de feixe cônico.
Desta forma, a proposta foi investigar a associação desses SNPs escolhidos nos
genes MMP-2 e MMP-3 com a PAC e com a presença da fissura labiopalatina, uma
vez que essas variantes já foram associadas tanto com a PAC como com a fissura
labiopalatina, contudo como características individuais. Assim, a inovação do
presente estudo está na investigação de associação desses polimorfismos frente ao
cruzamento dessas duas condições (PAC e fissura labiopalatina).
Em nossos resultados ao rs2285053 no gene MMP-2 foi constatada
diferença estatisticamente significante para o genótipo CT e para a associação dos
genótipos C/T + T/T na comparação entre o grupo de indivíduos com periodontite
apical crônica e sem fissura labiopalatina (GII) com o grupo de indivíduos do grupo
controle (GIII – sem fissura e sem PAC). Contudo essa diferença aponta para
associação desses genótipos ao grupo controle, sem fissura e sem PAC. Desta
forma, esse rs2285053 no gene MMP-2 ,no presente estudo, não foi associado nem
a PAC e nem a fissura labiopalatina. Este resultado não era o esperado e acredita-
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se que poderia estar relacionado ao tamanho reduzido da amostra. Os nossos
resultados corroboram os encontrados por Menezes-Silva et al (2012), que também
não encontraram associação dessa variante especificamente, rs2285053 no gene
MMP-2 , com a PAC isoladamente. Concordando também com os achados de Letra
e colaboradores (2012) que também não encontraram associação significativa dessa
variação com as fissuras isoladamente.
Em relação ao SNP rs679620 no gene MMP-3 foi constatada diferença
estatisticamente significante na comparação entre os grupo de indivíduos com
fissura labiopalatina não sindrômica e periodontite apical crônica (GI), com o grupo
sem fissura e com PAC para o genótipo CT e para a presença dos genótipos CT +
TT, que foram associados aos sujeitos com fissura e com PAC. Esses resultados
possibilitam uma interpretação de associação destes genótipos polimórficos com a
ocorrência da fissura labiopalatina. Este achado discorda dos resultados
encontrados no trabalho realizado por Letra et al. (2012) onde estudaram diferentes
SNPs em alguns genes, dentre eles o rs679620 no gene MMP-3, e não encontraram
associação significativa dessa variante com a fissura labiopalatina. Deve-se ressaltar
ainda que em nosso resultado para o rs679620 no gene MMP-3 não foi confirmada a
associação dessa variante com a fissura quando comparado o grupo de indivíduos
com fissura labiopalatina não sindrômica e periodontite apical crônica (GI) com o
grupo controle (GIII), no qual não foi confirmada diferença significativa. Assim, esses
resultados para esse polimorfismo devem ser interpretados com cautela uma vez
que ambos os grupos amostrais analisados e comparados, nos quais foi observada
diferença estatística (GI X GII) eram reduzidos, o que pode ter determinado essas
diferenças.
Para o rs522616 no gene MMP-3, na comparação entre o grupo de
indivíduos sem fissura labiopalatina e com periodontite apical crônica (GII), com o
grupo de controle (GIII- indivíduos sem fissura labiopalatina e sem periodontite
apical crônica) foi confirmada associação estatisticamente significativa do genótipo
TC e da associação de genótipos TC + CC com o grupo com PAC sem fissura (GII).
Da mesma forma foi observada associação significativa (p=0,011) para a frequência
do alelo C nesse mesmo grupo com PAC e sem fissura quando comparado ao grupo
controle. Contudo, analisando percentualmente a frequência do alelo polimórfico C
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nesse Grupo II deste estudo, observa-se que o mesmo ocorreu em 31,1% e este
resultado para a frequência aproxima-se do publicado na base de dados Ensembl,
que é de 32%. Isso significa que apesar da diferença estatística encontrada
especificamente neste grupo para essa variante associando-a a PAC, a frequência
desse alelo polimórfico no grupo estudado está dentro do intervalo esperado para a
população em geral que não necessariamente apresente PAC. Novamente este
resultado deve ser interpretado com cautela, pois essa associação só ocorreu no
grupo de indivíduos com PAC e sem fissura (GII) comparado com o grupo controle
(GIII), e para confirmar essa associação, a mesma deveria ter ocorrido também no
grupo com PAC com fissura quando comparado ao controle, fato este que não
aconteceu. Esses nossos achados corroboram os encontrados por Menezes-Silva et
al. (2012) no qual entre outros polimorfismos estudados, os autores não
encontraram associação com a presença de PAC. Por outro lado, nossos achados
diferem dos resultados encontrados por Letra et al. (2012) em estudo que investigou
esse SNP e sua associação com a fissura labiopalatina isoladamente, no qual os
autores encontraram associação positiva desse rs522616 no gene MMP-3 com a
fissura labiopalatina.
Em relação aos outros polimorfismos estudados rs243865 e rs2287074 no
gene MMP-2, observa-se que os mesmos não foram associados nem a fissura e
nem a PAC em nenhuma das comparações realizadas entre os grupos casos e
controle. Esses resultados estão de acordo com a literatura, na qual Menezes-Silva
et al (2012) e Letra et al. (2012) também não encontraram associação com a PAC e
com a fissura labiopalatina respectivamente.
A partir dos dados deste estudo é razoável afirmar que os polimorfismos
escolhidos no gene MMP-2 (rs243865, rs2285053 e rs2287074) possivelmente não
apresentem interferência quanto à susceptibilidade tanto para a PAC quanto para a
fissura labiopalatina.
Em relação aos polimorfismos escolhidos no gene MMP-3, rs679620 e
rs522616, o primeiro foi associado à fissura labiopalatina e o segundo associado a
PAC, contudo em comparações entre grupos específicos, não confirmadas por meio
de outras comparações envolvendo sujeitos com as mesmas características, o que
nos obriga a interpretar com muita cautela os resultados estatísticos, uma vez que a
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provável contribuição de cada uma dessas variantes para as patologias em questão
possa ser considerada modesta, levando em consideração que os genes
apresentam, em condições fisiológicas e patológicas, atuação em background, se
expressando normalmente em conjunto. Sendo que não foi proposta deste estudo
investigar essa interação gene-gene na determinação da PAC e da fissura
labiopalatina.
Dessa forma, investigações semelhantes analisando outras variantes
polimórficas em outros genes envolvidos na cascata de sinalização molecular
regulando a inflamação e na embriologia craniofacial, com amostras maiores, são
necessárias para esclarecer o papel do fator genético no desenvolvimento dessas
duas

condições

patológicas.

Esse

conhecimento

poderia

contribuir

no

esclarecimento da contribuição genética quanto à susceptibilidade do hospedeiro
para a ocorrência de PAC assim como auxiliar na explicação da etiologia genética
das fissuras labiopalatinas.
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6 CONCLUSÃO

Das variantes polimórficas pesquisadas neste grupo populacional brasileiro,
foi encontrada associação positiva do rs679620 no gene MMP-3 com a fissura
labiopalatina e PAC e também do rs522616 no gene MMP-3 com a PAC em sujeitos
sem fissura, no comparativo com o grupo controle.
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