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1 INTRODUÇÃO
O dimorfismo sexual engloba características que diferenciam de forma
marcante, indivíduos do sexo masculino e feminino de uma espécie1. De forma
geral, o sexo feminino apresenta melhores respostas imunológicas a agentes
infecciosos2,3 e maior resistência em procedimentos cirúrgicos, apresentando
processos de regeneração/reparação mais eficientes4. Na periodontia ainda temos
uma incógnita sobre o assunto, entretanto o padrão de resposta imunoinflamatória
aliado às questões hormonais tem estabelecido menor propensão à periodontite nas
mulheres5,6.
Estudos epidemiológicos demonstram que a presença de periodontite é
mais prevalente e mais agressiva nos homens6-8. Todavia, ainda não é possível
afirmar se este fato ocorre em função da resposta do hospedeiro ou devido aos
hábitos deletérios como uso de tabaco, consumo de álcool e estresse mais
evidentes entre os homens.
O estresse crônico é um grande fator de risco para os processos
patológicos crônicos9. Especialmente em relação à periodontite muito tem sido
estudado e existi uma relação entre ambas. Estudos em ratos, em quase sua
totalidade, demonstram que diante da indução de periodontite por ligadura ou por
microrganismos submetidos a ensaios de estresse crônico, há a presença de maior
progressão da doença10. Os estudos epidemiológicos também demonstram esta
correlação, contudo a ausência de ensaios clínicos sobre o tema ainda não permite
afirmar que o estresse é um fator de risco estabelecido11,12.
Esta Dissertação é composta por uma revisão de literatura, construída de
forma cronológica sobre o papel do dimorfismo sexual na resposta orgânica de
animais e de humanos frente a doenças infecciosas e autoimunes e, por um artigo
científico intitulado “Efeito do dimorfismo sexual na presença de estresse crônico
sobre a periodontite marginal em ratos.” que está disposto nas normas da revista
Iranian Journal of Public Health. Diante do exposto, foi levantada a hipótese de que
fêmeas podem apresentar menor padrão de destruição periodontal que os machos
quando submetidos ao estresse crônico, constituiu objetivo deste estudo, avaliar e
comparar histologicamente o efeito do estresse crônico sobre a periodontite induzida
por ligadura em ratos e ratas.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 ESTUDOS EM RATOS
Lamason et al. (2006)1 buscaram identificar e caracterizar diferenças nos
sistemas de resposta imune em baços de ratos e ratas antes, durante e após a
puberdade. Seus achados demonstraram que as fêmeas apresentaram uma
expressão mais elevada de resposta imune adaptativa, no entanto os machos
tinham uma maior expressão de genes da imunidade inata. Ainda no mesmo
trabaho, usando cepas in vivo e in vitro com ensaios em ratos, descobriram uma
direta influência do hormônio estrogênio, o qual as consequências foram o aumento
de células B derivadas de células T Cluster Diferenciantion 8 (TCD8), através de
uma maior produção de citocinas e imunoglobulinas.
Bain et al. (2009)2 compararam as diferenças específicas entre machos e
fêmeas, nas concentrações de citocinas sistêmicas em ratos com e sem periodontite
induzida por ligadura. Foi observado que ratas com ligaduras apresentaram maior
perda óssea alveolar do que os ratos, porém sem diferença significativa (p>0,05). No
entanto, elas tinham concentrações de soro mais elevadas de interleucina-6, fator de
necrose tumoral-alfa e proteína C-reativa no fígado (p<0,05). As ratas também
apresentaram maior interleucina-6, fator de necrose tumoral-alfa e as concentrações
do fator de crescimento do endotélio vascular dentro da trompa uterina, comparada
com os controles de fêmeas (p<0,05). Os animais machos com ligaduras tinham
menores concentrações séricas de proteína C-reativa e as concentrações de fatoralfa de interleucina-6 e de necrose tumoral mais elevadas dentro de soro, em
comparação com o grupo controle de machos (p<0,05). Os autores, sugerem que
apesar da perda óssea não ter sido estatísticamente significativa, ratas com doença
periodontal têm um maior risco de doenças inflamatórias sistêmicas comparado com
os machos.
McAbee et al. (2012)3 buscaram determinar o papel da cinase e fosfatase1 (MKP-1) num modelo de controle bacteriano de periodontite apical com perda
óssea em ratos e ratas. Os autores encontraram significativa perda óssea e
presença de infiltrado inflamatório em todos os grupos experimentais ao comparar
com o grupo controle. Não foi encontrada diferença estatística entre MKP-1 positiva
e MKP-1 negativa em nenhum período com relação à perda óssea ou infiltrado
inflamatório. Às 8 semanas, nos machos com MKP-1 negativa foram encontrados
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significativamente mais perda óssea e infiltrado inflamatório ao comparar ao grupo
de fêmeas com MKP-1 negativa. Com isso, os autores concluem que o dimorfismo
sexual existe no processo inflamatório periapical, a qual ratos machos têm mais
inflamação com presença de MKP-1 negativa comparado com as ratas. Importante
ressaltar que o aumento no infiltrado inflamatório teve correlação com maior perda
óssea nos ratos.
Semenoff et al. (2013)4 investigaram o efeito do estresse crônico em ratos
recém-nascidos sobre a progressão da periodontite induzida por ligadura na idade
adulta. Observaram que o grupo com estresse e ligadura apresentou valores de
perda óssea mais elevada em relação ao grupo só com ligadura (p<0,05). Com isso
concluíram que a exposição ao estresse crônico imposto aos descendentes produziu
maior progressão da perda óssea induzida durante a idade adulta.
Franceschelli et al. (2014)5 revisaram trabalhos realizados em ratos e
camundongos machos e fêmeas, e discutiram sobre achados comportamentais e
neurobiológicos dependentes de sexo intrigantes. Roedores machos e fêmeas são
diferencialmente afetados pela aplicação do modelo de estresse crônico,
dependendo dos índices comportamentais, fisiológicos, e neurobiologicos medidos.
É importante ressaltar que o modelo de estresse crônico, apesar das suas
limitações, tem sido usado com sucesso para avaliar várias questões de pesquisa
interdisciplinares no campo das diferenças apresentadas pelo dimorfismo, e tem
servido como uma "referência" para avaliar o papel do sexo na neurobiologia da
depressão.
Os modelos animais são ideais para investigar os mecanismos
imunológicos de dimorfismo na periodontite porque nestes modelos é possível
excluir a interferência de fatores de risco relacionados com humanos, como o
tabagismo e hábitos de higiene oral. Com base em pesquisas em humanos e
relatórios sobre o dimorfismo em outras doenças, Duan et al. (2016)6 desenvolveram
um estudo com o objetivo de ver se o dimorfismo é um fator de risco na periodontite.
Em comparação com os ratos machos, as ratas fêmeas apresentam de forma
significativa (p<0,05) aumento da perda ossea periodontal, acompanhada por uma
expressão elevada de citocinas pró-inflamatórias (interleucina-1, interleucina-6 e
interleucina-17-A) e maior número de bactérias orais. Com os resultados os autores
concluiram que as ratas fêmeas são mais susceptíveis a perda óssea periodontal
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comparado com os ratos machos. O estudo estabeleceu, assim, que os modelos
animais podem ser utilizados para destacar os mecanismos subjacentes entre
machos e fêmeas em susceptibilidade à progressão da doença periodontal.
Gehrand et al. (2016)7 levantaram a hipótese de que, para manter a
temperatura do corpo durante a hipóxia na primeira semana de vida pós-natal, é
alterada a insulina subsequente, a glucose, e a secreção de glucagon em ratos
adultos. A insulina no plasma, glicose, e as respostas do glucagon para a
estimulação de arginina foram avaliados. Na separação materna (em comparação
com recém-nascidos não separados) tiveram efeitos mais pronunciados sobre a
resposta adulto para arginina em comparação com a hipóxia, hipotermia, e os
tratamentos neonatais hipóxico-isotérmica. Os machos adultos expostos pela
separação materna neonatal tinha aumentado as respostas de insulina e glicose
para arginina em comparação com controles não separadas. Além disso, o
tratamento neonatal teve um efeito significativo sobre o ganho de peso corporal;
adultos expostos a separação materna neonatal eram significativamente mais
pesados. Adultos do sexo feminino tinham significativamente menores respostas de
insulina e glicose para arginina, independentemente do tratamento neonatal.

2.2 ESTUDO ENVOLVENDO HUMANOS
Em um estudo em humanos com 4106 pacientes internados em um
hospital devido a emergências, tanto homens como mulheres receberam transfusão
de sangue e atendimento emergencial. Deitch et al. (2007)8, observaram que nas
comparações hormonais de lactato, produto utilizado para avaliação dos sinais vitais
do paciente e preditor de morte, as mulheres em diferentes idades demonstraram ter
os melhores indicadores, além de receberem menor quantidade de sangue e menor
tempo de recuperação.
Shiau e Reynolds (2010)9 desenvolveram uma revisão de literatura para
fornecer uma base biológica subjacente para um dimorfismo sexual na prevalência e
gravidade da doença periodontal. Observaram que os esteróides sexuais exercem
efeitos profundos sobre vários parâmetros imunológicos que regulam tanto a
amplificação e resolução da inflamação. Existe uma forte evidência de dimorfismo
sexual na função imunológica, envolvendo a imunidade inata e a imunidade
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adquirida. Lesões e infecções têm sido associadas com níveis mais elevados de
citocinas inflamatórias, incluindo a interleucina-1β e fator de necrose tumoral-alfa,
nos homens do que nas mulheres, em paralelo com as diferenças específicas do
sexo observados em periodontite. Com isso os autores concluiram que a regulação
diferencial de genes, especialmente em genes de esteróides sexuais, pode contribuir
para um dimorfismo sexual na susceptibilidade à doença periodontal destrutiva.
Gabory et al. (2013)10 descrevem que a placenta desempenha um papel
chave no crescimento e desenvolvimento fetal e afeta a programação da saúde fetal
subjacente do adulto, em parte para a origem do desenvolvimento de saúde e
doença. Existem evidências para demonstrar as relações específicas do sexo entre
diversas influências ambientais sobre as funções da placenta e do risco de doença
mais tarde na vida. No entanto, mesmo com os recentes desenvolvimentos nesta
área, ainda sabe-se muito pouco sobre os mecanismos subjacentes às marcas
epigenéticas específicas do sexo.
Pérez-Lancho et al. (2013)11 analisaram o nível de estresse em diferentes
classes de acadêmicos, medindo o nível de cortisol salivar e a avaliação da
influência do nível de tensão sobre a eficácia de um programa de educação
nutricional para adolescentes. Notou-se que o nível de cortisol no inicio da manhã foi
menor comparado ao nível de cortisol no final da manhã (p<0,05), com níveis mais
elevados no sexo feminino (p<0,05). Na determinação final, o cortisol pela manhã
também foi maior no sexo feminino (p<0,01). Não houve alterações significativas no
índice de massa corporal, 23,8% dos alunos apresentaram menor consumo de
bebidas carbonatadas após o programa de intervenção, enquanto 28,57% relataram
ter pequeno-almoço antes de sair de casa. Foi observado a redução do consumo de
fruta na extremidade do estudo.
Haas et al. (2014)12 avaliaram os fatores de risco sócio-demográficos e
comportamentais para a perda de inserção periodontal (PIP) durante 5 anos em uma
amostra urbana de 1586 indivíduos do sul do Brasil. Encontraram que, 247 (37,8%)
indivíduos apresentaram PIP ≥ 3 mm com presença de 4 ou mais dentes. Indivíduos
com mais de 30 anos tiveram aproximadamente duas vezes maior risco de ter PIP
do que indivíduos mais jovens. Indivíduos com baixa escolaridade tinham 53% maior
risco (RR = 1,53; IC 95%: 1,06-2,22) de PIP comparado com aqueles com ensino
superior. Foi observada uma interação significativa entre sexo e tabagismo, onde os
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homens fumantes eram 33% mais propensos que as mulheres. Fatores
sociodemográficos e tabagismo são fatores de risco independentes para o aumento
da PIP nesta população brasileira.
Johnson e Wikle (2014)13 desenvolveram um estudo com o objetivo de
determinar se existe dimorfismo sexual na expressão de mediadores inflamatórios e
pró-apoptótica em gengiva de humanos obtidos a partir de sítios normais e com
doença periodontal. Observaram que a profundidade sulcular gengival em humanos
foi significativamente maior no grupo do sexo masculino comparado com o grupo do
sexo feminino (p<0,05). A maioria dos mediadores testados foram significativamente
correlacionado com ambos os sexos e com profundidade sulcular e caspase-3
(p<0,05). A concentração da caspase-3 na gengiva de mulheres em todos os sítios
doentes era significativamente maior do que em locais de gengiva derivado de
homens (p<0,05). Estes dados sugerem que o dimorfismo sexual na presença de
apoptose gengival nos locais da doença periodontal foi mais elevada nas mulheres.
Achados de Shiau et al. (2014)14 mostraram que os esteróides sexuais
são primordiais para o desenvolvimento sexual e reprodução, pois estão
relacionados com o desenvolvimento do esqueleto, a homeostase óssea e função
imunológica. O efeito e composição de arquitetura genética específica do sexo e
níveis circulantes de hormônios esteróides sexuais se aproximam bastante das
diferenças na resposta imune e pode ser responsável por correspondentes
diferenças relacionadas ao sexo, em risco de periodontite crônica, com os homens
apresentando maior susceptibilidade do que as mulheres. Reduções associadas à
idade em esteróides sexuais também fornecem informações sobre os aumentos
aparentemente temporais na susceptibilidade a periodontite e perda óssea alveolar,
especialmente entre as mulheres.
Giefing-Kröll et al. (2015)15 reforçaram que, entre os homens existem
susceptibilidades para muitas doenças infecciosas e as taxas de mortalidade são
mais elevadas. As respostas a vários tipos de vacinações são muitas vezes maior
entre as mulheres, como apresentam respostas humorais mais resistentes a
infecções. Os principais hormônios esteróides sexuais exibem efeitos sobre as
células, tanto do sistema imune adaptativo, quanto do sistema imune inato. De forma
geral o estradiol aumenta a resposta adaptativa e a testosterona é supressiva.
Contudo, os níveis de hôrmonios sexuais mudam com a idade. Na transição da
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menopausa, deixando cair o estradiol melhora potencialmente efeitos de
imunossenescência, deixando mulheres pós-menopáusicas em riscos adicionais.
Juster et al. (2015)16 investigaram se a reatividade do cortisol difere entre
os indivíduos LGB (lésbicas, gays e bissexuais) e indivíduos heterossexuais em
resposta a um estressor psicossocial. Em relação a mulheres heterossexuais,
lésbicas/bissexuais apresentaram maior reatividade de cortisol 40 minutos após a
exposição ao estressor. Em contraste, os homens homossexuais/bissexuais
exibiram menores concentrações de cortisol em geral ao longo do teste em
comparação

com

os

homens

heterossexuais.

Principais

resultados

foram

significativos durante o ajuste para os hormônios sexuais (razão estradiolprogesterona em mulheres e testosterona nos homens), idade, auto-estima e status
de divulgação. Os resultados deste trabalho fornecem evidências para a modulação
baseada no gênero de reatividade ao cortisol baseada na orientação sexual. Este
estudo

levanta

várias

características

importantes

para

futuras

pesquisas

relacionadas ao funcionamento fisiológico das populações LGB e diversidade de
gênero de forma mais ampla.
Rubtsova, Marrack e Rubtsov (2015)17 fizeram uma revisão de literatura,
visando discutir sobre as recentes descobertas no campo da regulação dependente
de sexo da expressão gênica e autoimunidade. Doenças autoimunes ocorrem
quando há ataques do sistema imunitário capazes de destruir os órgãos e tecidos do
próprio hospedeiro. Auto-imunidade é o terceiro tipo mais comum da doença nos
Estados Unidos. Devido a doença não ter cura é extremamente importante para
estudar os mecanismos que desencadeiam estas doenças. A maioria das doenças
autoimunes afetam predominantemente mulheres. Vários fatores, incluindo os
hormonios sexuais, a presença ou ausência de um segundo cromossomo X, e
microbiota intestinal específica do sexo pode influenciar a expressão de genes de
uma forma dependente do sexo. Estas mudanças na expressão de gene pode, por
sua vez, conduzir a susceptibilidade ou proteção contra a auto-imunidade, levando a
criação de uma polarização sexual para doenças auto-imunes.
Para avaliar se o sexo fetal é modificado com a associação entre a
exposição contínua aos estouros de foguete e resultados adversos da gravidez
Wainstock et al. (2015)18 fizeram um estudo de coorte retrospectivo em que o grupo
exposto foi composto por 1846 mulheres expostas a estouros de foguete antes e
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durante a gravidez. O grupo não exposto, com características sociodemográficas
semelhantes, trataram durante o mesmo período de tempo no mesmo centro
médico, mas residia fora do alcance dos barulhos de foguetes. Modelos
multivariados para cada sexo separadamente, para excluir possíveis fatores de
confusão, avaliou o risco associado à exposição para nascimentos pré-maturos,
baixo peso ao nascer, pequenos para a idade gestacional e pequeno perímetro
cefálico. Em ambas análises univariável e multivariável o status de exposição foi um
fator de risco significativo em apenas fetos do sexo feminino. Além disso, em relação
a todos os resultados adversos, a relação homem-mulher foi maior no grupo exposto
do que no grupo não exposto. Seus resultados defendem a hipótese de que os fetos
masculinos e femininos respondem diferentemente ao estresse maternal crônico.
Cakmak et al. (2016)19 desenvolveram um estudo transversal com
objetivo de analisar os níveis de cortisol e de hidroepiandrosterona (DHEA) em fluido
gengival crevicular (FGC), na periodontite agressiva generalizada (GPA), em
pacientes com periodontite crônica generalizada (GPC), bem como em indivíduos
adultos saudáveis (GC). Foram avaliados os níveis hormonais em FGC e saliva
incluindo cortisol e DHEA. Os valores de DHEA em GCF e cortisol em GCF / saliva
foram significativamente maiores no grupo de abertura na comparação com os
outros dois grupos (p <0,05). Os valores mais baixos estavam no GC, e a diferença
entre os grupos de GPC era estatisticamente significativa (p <0,05). Os níveis de
cortisol salivar foram comparáveis para o GPA e GPC (p> 0,05), e o GC teve os
valores mais baixos em comparação com os outros dois grupos (p <0,05).
Seraphim et al. (2016)20 avaliaram a relação entre a doença periodontal,
resistência à insulina, a concentração de cortisol salivar e nível de estresse
percebido em mulheres grávidas. O grupo de pacientes com periodontite (PI)
mostraram significativamente maiores níveis de glicose no sangue, insulinemia, e
resistência à insulina em comparação com o indivíduos com condição periodontal
saudável (CN) e pacientes com gengivite (GI). Os níveis de estresse percebido
foram maiores (p <0,05) no PI e GI, quando comparado ao grupo CN. Não houve
diferença significativa na concentração de cortisol salivar entre os grupos. Concluiuse que há uma relação entre os níveis mais elevados de esforço, a resistência à
insulina e a ocorrência da doença periodontal durante a gravidez. Este estudo
enfatiza a importância de prevenir a periodontite, a fim de evitar a resistência à
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insulina e estresse durante a gravidez uma vez que estes podem causar
complicações sistêmicas para a mãe e para o feto.
Tomczyńska, Salata e Saluk (2016)21 fizeram uma revisão de literatura
sobre as doenças auto-imunes, notando que elas ocorrem com maior frequência em
mulheres do que em homens, sugerindo que o mecanismo de patogênese é
condicionado por dimorfismo sexual. Até agora não definiu claramente os fatores
responsáveis pelo desenvolvimento e evolução destas doenças, dependendo do
sexo. No entanto, verificou-se que há um dimorfismo sexual no sistema imune, o que
pode determinar o processo de auto-imunidade. As causas do aumento da
incidência de mulheres em doenças auto-imunes são atribuídos à ação dos
hormônios de estrogênio, que pode promover o processo de auto-imunidade e
melhorar os sintomas clínicos da doença. Como os hormônios sexuais mostrados
possuem atividades imunomoduladoras em células dendríticas, macrófagos,
neutrófilos, células B e T. Mecanismos de hormônios sexuais auto-imunes
desempenham papél importante no processo de produção de citocinas, expressão
de receptores de citocinas e resposta das células efetoras. De acordo com estudos
recentes, o desenvolvimento de doenças auto-imunes é determinada por fatores
genéticos. Alterações nos genes autosomal cromossomos X e Y têm um papel
importante na progressão de processos auto-imunes, especialmente pelo fato de o
cromossomo X ter os genes responsáveis pela regulação do sistema imune.
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EFEITO DO DIMORFISMO NA PRESENÇA DE ESTRESSE CRÔNICO SOBRE A
PERIODONTITE MARGINAL EM RATOS.
RESUMO
Objetivo: Verificar a influência do dimorfismo na doença periodontal induzida em
ratos e ratas submetidos a estresse crônico. Materiais e Métodos: Foram
selecionados 24 ratos (±250g) e 24 ratas (±200g) Wistar Rattus Novergicus,
divididos em seis grupos (n=8): Grupo Periodontite e Estresse em Fêmeas (GPEF),
Grupo Periodontite e Estresse em Machos (GPEM), Grupo Periodontite em Fêmeas
(GPF), Grupo Periodontite em Machos (GPM), Grupo Controle de Fêmeas (GCF) e
Grupo Controle de Machos (GCM). Inicialmente os animais do GPEF, GPEM, GPF e
GPM foram anestesiados e submetidos à periodontite por ligadura. A seguir o GPEM
e o GPEF foram submetidos ao protocolo de estresse através da imobilização por 29
dias. O GCF e GCM não foram submetidos a nenhum procedimento. Após esse
período, todos os ratos e ratas foram anestesiados e submetidos à coleta
sanguínea, para dosagem de cortisona. Em seguida, os mesmos foram
eutanasiados e suas maxilas foram coletadas para processamento laboratorial e
mensuração histométrica. Resultados: O GPEM (41,37%) apresentou a maior
média para a perda de inserção histológica (PIH) entre os machos (p<0,05); o GPF
(17,50%) e o GPEF (27,87%) foram similares entre si (p>0,05). Na comparação
entre os gêneros, o GPM (15%) foi semelhante ao GPF (17,50%) (p>0,05). Todavia,
o GPEM (41,37%) apresentou maiores destruições comparado ao GPEF (27,87%)
(p<0,05). Com relação à Perda Óssea Histológica (POH), o GPEM (64,57%) diferiu
do GPEF (44,62%), por apresentar maior destruição (p<0,05). Com relação à
dosagem do hormônio cortisona os grupos com periodontite associado ao estresse
tiveram os maiores valores de médias, entretanto sem diferenças entre machos e
fêmeas (p>0,05). Conclusão: A partir dos resultados deste estudo, as ratas fêmeas
demonstram apresentar menor destruição periodontal frente ao estresse crônico
comparado com os machos.
Palavras-chave: Dimorfismo, Estresse, Periodontite, Ratos, Restrição Física.
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ABSTRACT
Background: This study aimed to measure periodontal disease induced in male and
female rats subjected to chronic stress. Methods: 24 male (±250g) and 24 female
(±200g) Wistar Rattus Novergicus were divided into six groups (n=8). Initially
Periodontitis and Stress in Female rats Group (PSFG), Periodontitis and Stress in
Male rats Group (SPMG), Periodontitis in Female rats Group (PFG) and Periodontitis
in Male rats Group (PMG) underwent induction of periodontal disease by ligature.
Then, animals of PSMG and PSFG underwent immobilization stress protocol during
29 days. The CFG and CMG did not undergo any procedure. After this period, all rats
were anesthetized; submitted to blood collected for dosage of cortisone; euthanized
and their jaws were collected for laboratory processing and histopathologic
measurement of periodontal destruction. Results: Concerning attachment loss, PMG
(15%) differ from PSMG (41.37%) (p<0.05); PFG (17.50%) and PSFG (27.87%) were
similar to each other (p>0.05). Comparing genders, PMG (15%) was similar to PFG
(17.50%) (p>0.05). However, PSMG (41.37%) showed higher destruction compared
to PSFG (27.87%) (p<0.05). Regarding bone loss, PMG (45%) was similar to PFG
(29.25%) (p>0.05). The PSMG (64.57%) differed from PSFG (44.62%), due to its
greater destruction (p<0.05). Regarding the cortisone dosage SPMG (131.25%) was
similar to PSFG (135.07%) (p>0.05). However, both groups differed from the other
(p<0.05). The PMG (92.16) and PFG (84.28%), presented no statistical differences
(p>0.05), but both were different from other groups (p<0.05). The CFG (47.73%) and
CMG (37.26%) showed similar results (p<0.05) and differed from all other groups for
cortisone dosage, insertion and bone loss (p<0.05). Conclusion: From the results of
this study, female rats demonstrate lower periodontal destruction compared to
chronic stress compared to males rats.
Keywords: Periodontitis, Physical restraint, Rats, Sexual dimorphism, Stress.
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INTRODUÇÃO
O dimorfismo é uma temática atual e extremamente relevante, caracterizado por
diferenças marcantes existentes entre gêneros da mesma espécie1. Entretanto o grande
desafio de estudar esta questão refere-se exatamente em compreender quais diferenças
hormonais,

imunológicas,

neurológicas

e

inflamatórias

são

consideradas

agentes

determinantes para as respostas orgânicas.

Estima-se que metade da população mundial tenha alguma enfermidade
crônica, dentre elas podemos citar, o câncer, o diabetes, os problemas
cardiorrespiratórios, as complicações renais, pulmonares, dentre outras2. Sabe-se,
que frente a essas enfermidades, os indivíduos apresentam diferentes respostas de
defesa, principalmente a hormonal3, que é conhecida como um indutor inflamatório
no periodonto de proteção no caso da gengivite em jovens, em usuárias de
medicamentos anticoncepcionais e em mulheres na menopausa4. Por outro lado,
estudos tem demonstrado que a reposição hormonal é capaz de determinar menor
perda óssea periodontal nas mulheres5.
Ao comparar ratos machos e fêmeas em um modelo de controle
bacteriano frente a periodontite apical, foi observado significativa perda óssea e
presença de infiltrado inflamatório em todos os grupos experimentais ao comparar
com o grupo controle. Demonstrando que o dimorfismo sexual existe no processo
inflamatório periapical, a qual machos têm mais inflamação comparado com as
fêmeas. Importante ressaltar que o aumento no infiltrado inflamatório teve correlação
com maior perda óssea nos machos6.
Roedores machos e fêmeas demonstram ser diferencialmente afetados
pela aplicação do modelo de estresse crônico, dependendo dos índices
comportamentais, fisiológicos, e neurobiologicos medidos. É importante ressaltar
que o modelo de estresse crônico, apesar das suas limitações, tem sido usado com
sucesso para avaliar várias questões de pesquisa interdisciplinares no campo das
diferenças entre os sexos7.
O modelo animal é ideal para buscar plausibilidade biológica a respeito do
entendimento das questões que envolvem o dimorfismo e outros agentes, como por
exemplo, o estresse. A relação entre estresse e periodontite induzida em ratos é
bastante explorada na literatura8,9 e o uso de ratos e ratas é ocorrente10-12.
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Na literatura encontram-se publicações em relação ao estresse crônico e
periodontite induzida em ratos machos e fêmeas10,13,14, entretanto, ainda não foi
percebida uma comparação de estresse crônico entre os sexos com a hipótese de
que a fêmea, tenha capacidade de maior resistência ao desafio imposto, como
demonstra as evidências.
Diante do exposto, buscou-se neste trabalho acrescentar informações a
respeito das questões sobre estresse, dimorfismo e periodontite marginal induzida.
Neste sentido, o objetivo foi avaliar e comparar através de análise bioquímica e
histológica o efeito do estresse crônico sobre a periodontite induzida por ligadura em
ratos machos e fêmeas.

MATERIAIS E MÉTODOS
Seleção dos animais e separação dos grupos
Inicialmente, 24 ratas adultas fêmeas e 24 ratos adultos machos, com
peso médio de aproximadamente 200 a 250 gramas respectivamente, 2 meses de
idade e da espécie Rattus Novergicus da linhagem Wistar, foram selecionados no
biotério da Universidade de Cuiabá – Unic. Os mesmos passaram por uma
adaptação ao novo ambiente durante duas semanas e foram mantidos em seis
caixas moradia (polietileno 60x40x35 cm) em número de 8 animais por caixa, com
ração padronizada e água ad libitum, sob ciclo claro/escuro de 12 horas,
temperatura controlada a 23°C e umidade ± 60%. (Ceua – UNIC protocolo
003/2014).
Os

animais

foram

randomicamente

divididos

em

seis

grupos

experimentais (n=8): Grupo Periodontite em ratas Fêmeas (GPF), Grupo
Periodontite em ratos Machos (GPM), Grupo Periodontite e Estresse em ratas
Fêmeas (GPEF), o Grupo Periodontite e Estresse em ratos Machos (GPEM), Grupo
Controle de ratas Fêmeas (GCF) e o Grupo Controle de ratos Machos (GCM).

Indução da periodontite marginal
No primeiro dia do experimento, procedeu-se a indução da periodontite
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em todos os grupos, com exceção do GCM e GCF. Para isto os animais receberam
anestesia, através da administração intramuscular de 0,1 mililitros de cloridrato de
cetamina (Dopalen, Agribrands, Saúde Animal, Paulínia, SP, Brasil) associado a
0,05 mililitros de cloridrato de xilazina (Rompun, Bayer. Saúde Animal, São Paulo,
SP. Brasil), para cada 100 gramas de peso corporal. A periodontite induzida
marginal foi realizada com a colocação de um fio de sutura de seda estéril, número 4
(ETHICON, Johnson e Johnson, São Paulo – SP, Brasil) envolvendo o segundo
molar superior direito de cada rato. Após o ato operatório, uma dose de dipirona
sódica (2,5 miligramas para cada 100 gramas de peso corporal) foi injetada
intramuscularmente em cada animal.

Submissão ao modelo de estresse
Entre o segundo e o trigésimo dia de experimento, os animais do GPEM e
GPEF foram submetidos ao protocolo de estresse crônico físico, por imobilização.
Os animais foram acondicionados em tubos de policloreto de polivinila (PVC),
compatíveis com seu tamanho e, posteriormente, interrompeu-se a passagem de
ambos os lados com fio metálico, de forma a possibilitar a respiração dos animais
que permaneceram imobilizados por 12 horas (7:00 às 19:00 horas). Os ratos dos
grupos GCM e GCF não receberam nenhum tipo de intervenção, porém foi mantido
no mesmo ambiente dos demais grupos.

Coleta de amostras sanguíneas
Os animais foram anestesiados de forma semelhante ao primeiro dia e
em ato contínuo, houve acesso à cavidade abdominal com deslocamento dos
órgãos internos para visualização da veia cava. Ao visualizá-la foi coletado 5
mililitros de sangue com agulha 25x7 (Vacutainer - Becton Dickinson, Plymouth, UK),
as amostras foram imediatamente armazenado em gelo e encaminhadas para um
laboratório

especializado

para

análise

do

nível

de

cortisona,

usando

a

espectofotometria (Femto 700S,São Paulo, SP, Brasil). Após a coleta das amostras
sanguíneas foi realizada a eutanásia dos animais por excesso anestésico.
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Processo de histologia
Logo após a eutanásia, as maxilas foram removidas e fixadas em formol a
10% por 48 horas. Em seguida, os espécimes foram descalcificados em ácido
etilenodiaminotetracético (EDTA) por um período aproximado de cinco semanas
(totalizando seis trocas), sendo lavadas, desidratadas, diafanizadas e incluídas em
parafina. Os blocos incluídos permitiram cortes histológicos seguindo o longo eixo
dos dentes no sentido mesio-distal; tiveram espessura de 6 micrometros e foram
corados com hematoxilina de Haris e eosina alcoólica e montados.
Para análise histométrica, foram selecionadas dez lâminas seriadas, nas
quais necessariamente deveriam ser observados o 1° e 2° molares superiores
direitos e as seguintes estruturas: a) polpa coronária, b) polpa radicular, c) junção
cemento esmalte na face mesial do segundo molar, d) crista óssea interproximal, e)
inserção conjuntiva13.
A histometria foi realizada através da mensuração das imagens com uma
régua de 60 centímetros em um televisor de 29 polegadas (SEMP TOSHIBA, Santo
Amaro, SP, Brasil), o qual eram captadas as imagens através de uma câmera
SANSUNG SDC - 312ND (Manaus, AM, Brasil) acoplada em um Microscópio
Binocular E200, Nikon (São Paulo, SP, Brasil) em aumento de 4x. O pesquisador
estava calibrado em relação às análises realizadas e desconhecia os grupos
analisados. Para verificação da calibragem do examinador, utilizou-se o teste t de
Student.
O parâmetro da análise histométrica (Figura - 1) foi definido ao mensurar
em centímetros a distância entre a junção cemento esmalte na face mesial do
segundo molar e a porção mais coronal do epitélio juncional. Este parâmetro foi
estabelecido como Perda de Inserção Histológica (JCE-PIH). Para a distância,
também em centímetros, entre a junção cemento esmalte e a crista óssea foi
estabelecido como Perda Óssea Histológica (JCE-POH).
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JCE-POH

JCE-PIH

Figura 1 – Demonstra as mensurações para: JCE-POH - Junção Cemento
Esmalte - Perda Óssea Histológica; JCE-PIH - Junção Cemento Esmalte Perda de Inserção Histológica.

Análise estatística
Para análise estatística dos resultados, os dados originais foram
submetidos a testes preliminares, visando verificar a normalidade da amostra, com
auxílio do software IBM- SPSS 20 (IBM). As comparações entre as médias das
imagens foram efetivadas pela análise de variância univariada (ANOVA) com teste
Post Hoc de Tuckey (comparação entre os grupos - para imagens e bioquímica),
sendo os pressupostos de aderência dos resíduos à distribuição normal e
homogeneidade de variâncias avaliadas pelos testes de Shapiro-Wilk. Para
verificação da calibragem do examinador, utilizou-se o teste t de Student. O intervalo
de confiança escolhido no grupo foi de 95% e a significância estatística de 5%.

RESULTADOS

Em relação à Perda de Inserção Histológica (JCE-PIH)- Gráfico 1 - o GCM
(2,25 ± 1,03) e o GCF (2,12 ± 0,99) diferenciaram-se de todos os outros grupos
(p<0,05), mas não entre si (p>0,05). O GPM (15,00 ± 14,30) teve diferenças
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estatísticas comparado ao GPEM (41,37 ± 10,94) –p<0,05; já o GPF (17,50 ± 5,09) e
o GPEF (27,87 ± 9,92) não tiveram diferença estatística entre si (p>0,05).
Na comparação entre machos e fêmeas para JCE-PIH - Gráfico - 1, o
GPM (15,00 ± 14,30) apresentou resultados similares ao GPF (17,50 ± 5,09)
(p>0,05). Todavia ao comparar o GPEM (41,37 ± 10,94) ao GPEF (27,87 ± 9,92) os
resultados foram significativamente diferentes (p<0,05).
Para Perda Óssea Histológica (JCE-POH) -Gráfico 1 - o GCF (6,87 ±
1,72) e GCM (8,62 ± 1,68) diferenciaram-se de todos os grupos (p<0,05), mas não
entre eles (p>0,05). Para o GPM (45,00 ± 12,88) comparado ao GPEM (64,57 ±
10,16) houve diferença estatística (p<0,05). Para o GPF (29,25 ± 8,73) comparado,
com o GPEF (44,62 ± 16,79), não existiram diferenças significativas (p>0,05).
Ao considerar as comparações para JCE-POH entre machos e fêmeas
(Gráfico - 1) o GPM (45,00 ± 12,88) não teve diferenças significativas comparado ao
GPF (29,25 ± 8,73) -p>0,05. Nas comparações do GPEM (64,57 ± 10,16) com o
GPEF (44,62 ± 16,79) existiram diferenças estatísticas significativas(p<0,05).

Em relação à avaliação do hormônio cortisona (Tabela - 1) o GPEM
(131,25 ± 13,15) não teve diferença estatística comparado ao GPEF (135,07 ±
28,63) - p>0,05, contudo, ambos os grupos se diferenciaram dos demais - p<0,05. O
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GPF (84,28 ± 11,62) e GPM (92,16 ± 2,19), não tiveram diferenças estatísticas entre
si (p>0,05), contudo, ambos, também se diferenciaram de todos os grupos - p<0,05.
O GCF (47,73 ± 13,73) comparado com o GCM (37,26 ± 3,34), não se diferenciaram
entre si p>0,05, mas comparados aos demais grupos tiveram diferenças estatísticas
nas comparações (p<0,05).

Tabela 1- Refere-se à quantidade
bioquímico.
Grupos
N
GPEM
8
GPEF
8
GPF
8
GPM
8
GCF
8
GCM
8

do hormônio cortisona encontrado no exame
Média
131,25a
135,07a
84,28b
92,16b
47,73c
37,26c

Desvio Padrão
13,15
28,63
11,62
2,19
13,73
3,34

GPM - Grupo Periodontite em Machos; GPEM- Grupo Periodontite e Estresse em Machos; GCM Grupo Controle de Machos; GPF - Grupo Periodontite em Fêmeas; GPEF- Grupo Periodontite e
Estresse em Fêmeas; GCF - Grupo Controle de Fêmeas. Letras diferentes em coluna demonstram
diferença estatística entre os grupos (p<0,05).

DISCUSSÃO
A busca por informações em relação ao estresse e às diferenças entre os
sexos estabelece um importante fator para estudos de plausibilidade biológica.
Estudos em ratos tem a vantagem de eliminar variáveis como a presença de
patologias que podem criar vieses na progressão da doença periodontal.
Os resultados deste trabalho demonstram que as ratas sob o efeito do
estresse crônico desenvolveram uma ação protetora no periodonto com indução de
periodontite ao compará-las com os machos submetidos aos mesmos ensaios. Nas
demais comparações não existiram diferenças significativas entre os grupos de
machos comparados com os grupos de fêmeas.
O modelo de indução de periodontite por ligadura associado ao estresse
crônico é estabelecido na literatura8,10-14,. Além disso, há a presença de ratos e ratas
neste tipo de ensaio, ambos apresentam o estresse como indutor de maior perda de
estrutura periodontal9,13-16. Ao observar uma hipótese em relação ao dimorfismo,

43

estresse crônico e periodontite, percebem-se poucas informações sobre o assunto.
Para dirimir esta questão este estudo abordou estas relações.
Em recente estudo em camundongos Duan et al. (2016)17 compararam o
efeito da periodontite em machos e fêmeas. Os resultados apresentaram uma menor
destruição e produção de interleucinas para os machos. Outro estudo do mesmo
gênero realizado em 2009 apresentaram resultados similares em relação às
interleucinas, mas não para perda óssea18. Ao comparar os gêneros em relação à
destruição periodontal não foram encontradas diferenças estatísticas como os
citados. Na mesma linha de pesquisa, outro artigo também utilizou ratos machos e
fêmeas obtendo os mesmos resultados, ou seja, sem diferenças entre os gêneros19.
Esta dissiparidade encontrada demonstra a necessidade de maiores pesquisas
sobre o tema.
A literatura é ampla em descrever o gênero feminino como sendo mais
resistente ao estresse e com maior capacidade de reparo20. Em relação à
periodontia os estudos epidemiológicos demontram o gênero masculino como sendo
o mais susceptível a periodontite21-25. Outro trabalho estudou especificamente o
dimorfismo em humanos, onde os autores fizeram biópsias do tecido gengival com
diferentes profundidades de sondagens. Os resultados demonstraram que há a
presença de mediadores imunoinflamatórios ligados a apopitose em ambos os sexos
nas diferentes profundidades de sondagens, contudo houve considerável presença
de maior apopitose no grupo feminino, o que biologicamente é ligado a uma melhor
resposta imunoinflamatória26.
Possivelmente as respostas para o fator protetor encontrado no estudo
relacionam-se com os hormônios. Sabe-se que a progesterona e seus produtos
ligam-secom uma melhora nas respostas imunológicas específicas. Já o estrogênio,
com uma melhora da resposta inata27,28. Contudo, pelo gênero feminino apresentar
maior reatividade do sistema imune e maior defesa contra infecções como a
periodontite, há um efeito colateral algumas vezes. Podem ocorrer ataques do
sistema imunitário capazes de destruir os órgãos e tecidos do próprio hospedeiro29.
Os resultados do estudo em relação à cortisona demonstram que o
modelo de estresse crônico utilizado no estudo foi eficiente 13. Os dois grupos
estressados ratos machos e ratas fêmeas foram os que tiveram a maior quantidade
de cortisona. Sabe-se que a presença deste hormônio na corrente sanguínea é
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capaz de promover alterações no perfil imunoinflamatório do periodonto30. O perfil de
resposta em ratos endogâmicos frente ao estresse crônico já foi testado. Sabe-se
que os ratos com padrão de resposta TH1 é capaz de promover uma defesa mais
eficiente em relação à periodontite induzida. Já os animais com padrão de resposta
TH2 tem uma pior resposta frente ao desafio do estresse 14. Diante dos resultados do
estudo, as ratas fêmeas submetidas a estresse tiveram um efeito protetor
comparado com os ratos machos, e não tiveram diferenças estatísticas comparadas
com as ratas fêmeas apenas com indução de periodontite, inferimos que as ratas
sob estresse mantiveram-se com um padrão de resposta TH1.
O tema dimorfismo é atual e relevante na ciência, entretanto em relação à
Odontologia têm-se poucas informações sobre o assunto. Os resultados são
interessantes, e estão de acordo com a literatura em apresentar as fêmeas como
mais resistente ao estresse; contudo há uma necessidade de uma sequência de
pesquisas em animais e em humanos na busca de um melhor entendimento sobre o
tema, principalmente ao incluir a variável estresse crônico e doença periodontal.

CONCLUSÃO
As fêmeas com indução de periodontite associado ao estresse crônico
apresentaram menor padrão de destruição periodontal comparadas com os machos.
Para o exame do nível de cortisona houve diferenças estatísticas entre todos os
qrupos de machos e também entre os grupos de fêmeas, demonstrando que o
modelo de estresse foi favorável para ambos os grupos.
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