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RESUMO

O objetivo deste estudo clínico foi investigar o papel do interferon-gama (IFN-γ) e da
interleucina-10 (IL-10) na movimentação ortodôntica. Para tanto, o ligamento
periodontal de 84 pré-molares com indicação ortodôntica para exodontia foi utilizado
e dividido em 5 grupos: G1 (n=20, controle), dentes não submetidos a forças; G2
(n=13), dentes submetidos a forças ortodônticas durante 3 dias; G3 (n=14), dentes
submetidos a forças ortodônticas durante 7 dias; G4 (n=23), dentes submetidos a
forças ortodônticas durante 15 dias; e G5 (n=14), dentes submetidos a forças
ortodônticas durante 21 dias. A coleta do ligamento periodontal (LP) foi realizada
imediatamente após a extração. A análise da expressão de RNAm para tais fatores
no ligamento periodontal, nos lados de pressão e tensão (terço apical, médio e
cervical) foi realizada por meio de RT-PCR (reação em cadeia da polimerase em
tempo real). Com relação à expressão das citocinas IFN-γ e IL-10, foram observados
níveis estatisticamente mais altos nos grupos G2, G3 e G4 em comparação aos
grupos G1 e G5 (p=0,0001), nas diferentes regiões da raiz dentária. Além disso, os
níveis dessas citocinas no G2 foram estatisticamente similares aos do G3 e G4.
Contudo, o grupo G3 apresentou níveis estatisticamente maiores que o G4. Apesar
das diferenças observadas entre os grupos para as variáveis IMC e apinhamento,
não foi observada associação entre essas variáveis e os níveis IFN-γ ou IL-10
(Correlação de Spearman, p>0,05). Os dados encontrados no presente estudo
evidenciam a presença de IFN-γ e IL-10 no período inicial e de hialinização da
movimentação ortodôntica, com níveis de expressão semelhantes nas áreas de
pressão e tensão.
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Movimentação Dentária.
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ABSTRACT

The purpose of this clinical study was to investigate the role of interferon- gamma
(IFN-γ) and of interleukin-10 (IL-10) in orthodontic movement. Thus, the periodontal
ligament (PL) of 84 premolars with an orthodontic indication for exodontias was used,
and divided into 5 groups: G1 (n=20, control group), teeth not submitted to
orthodontic forces; G2 (n=13), teeth submitted to orthodontic forces for 3 days; G3
(n=14) teeth submitted to orthodontic forces for 7 days; G4 (n=23), teeth submitted to
orthodontic forces for 15 days; and G5 (n=14), teeth submitted to orthodontic forces
for 21 days. The collection of the PL was made immediately after extraction.
Furthermore, the Body Mass Index (BMI) and the severity of crowding among the
groups were assessed. Regarding the expression of the IFN-γ and IL-10 cytokines,
statistically greater levels were observed in groups G2, G3, and G4 as compared to
groups G1 and G5 (Kruskal-Wallis, p=0.0001), in all dental root regions. In addition,
the levels of these cytokines in G2 were statistically similar to those of G3 and G4.
Group G3, however, had statistically higher values than G4. Despite the differences
observed among the groups for BMI and crowding variables, no associations were
found between these variables and IFN-γ or IL-10 levels (Spearman’s Correlation,
p>0.05). The data found in the present study show the presence of IFN-γ and IL-10 in
the initial period and in the hyalinization of orthodontic movement, with similar levels
of expression in areas of pressure and tension.

Key words: Orthodontics. Cytokines. Bone Resorption. Inflammation and Tooth
Movement
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1 INTRODUÇÃO
A movimentação dentária é um procedimento ortodôntico utilizado
para corrigir distúrbios oclusais e estéticos1. Durante a movimentação ortodôntica,
ocorrem mudanças macro e microscópicas nos dentes e nos tecidos paradentários,
como ligamento periodontal e osso alveolar, desencadeadas por forças mecânicas
suaves e contínuas aplicadas diretamente sobre os dentes2,3.
A remodelação óssea é um processo natural do organismo e deve
ser mantida pelo equilíbrio entre reabsorção óssea pelos osteoclastos e aposição
óssea pelos osteoblastos4,5. O estímulo mecânico criado durante a movimentação
dentária induzida altera esse equilíbrio, gerando padrões complexos de forças6, que
resultam em duas áreas distintas: uma na qual predominam as forças de pressão,
com maior atividade de osteoclastos e consequentemente maior reabsorção óssea;
e outra onde predominam forças de tensão, aumento da atividade osteoblástica e
maior aposição óssea4,6. Contudo, sabe-se atualmente que estas áreas de pressão e
tensão podem ser encontradas dispostas conjuntamente em uma única face
dentária7. Assim, torna-se fundamental avaliar as áreas de pressão e tensão de uma
forma completa, considerando todas as faces (vestibular, palatina/lingual, mesial e
distal), além de todos os níveis radiculares (apical, médio e cervical).
A resposta tecidual desencadeada pelas forças ortodônticas tem
sido descrita por alguns pesquisadores como uma inflamação asséptica3,4,8,
enquanto outros4,9 contestam tal classificação, alegando que não se trata de um
processo patológico por não apresentar todos os sinais clássicos da inflamação.
Independente de constituir ou não uma inflamação, este processo tem mostrado que
o estímulo mecânico desencadeia a liberação de mediadores inflamatórios, como as
citocinas que estão envolvidas no recrutamento, diferenciação e ativação de
osteoclastos3,5,10,11.
Recentemente demonstrou-se na movimentação dentária em
humanos uma maior expressão de citocinas pró-inflamatórias na área sob força de
pressão, correlacionada a maior reabsorção óssea e atividade osteoclástica12.
Enquanto que as citocinas caracteristicamente anti-inflamatórias parecem apresentar
um papel protetor, inibindo a reabsorção óssea alveolar.
Desta forma, o objetivo desta pesquisa é compreender melhor os
mecanismos envolvidos no processo de remodelação óssea após a aplicação de

11

forças ortodônticas sobre os dentes, por meio da quantificação da expressão de
RNAm para os fatores IFN-γ e Il-10 em diferentes áreas radiculares de dentes
previamente indicados para extração, através de RT-PCR (reação em cadeia da
polimerase em tempo real).
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A movimentação dentária é um procedimento ortodôntico utilizado
para corrigir distúrbios oclusais e estéticos1. Durante a movimentação ortodôntica,
ocorrem mudanças macro e microscópicas nos dentes e nos tecidos paradentários,
como ligamento periodontal e osso alveolar, desencadeadas por forças mecânicas
suaves e contínuas aplicadas diretamente sobre os dentes2-4.
O tecido ósseo é um tecido extremamente ativo e importante na
regulação de várias funções, como o armazenamento de cálcio13, a sustentação e
proteção dos órgãos14. A rigidez e resistência estruturais são oferecidas pelo tecido
ósseo não apenas pela quantidade de material mineral, mas pelo arranjo geométrico
observado neste tecido15. Essa estrutura sofre desgastes com o tempo e precisa ser
reparada para não comprometer as funções do esqueleto14,16.
Na composição do tecido ósseo, cerca de 90% do total de proteína
óssea é de colágeno tipo I. O componente orgânico remanescente consiste em
proteínas não-estruturais como fatores de crescimento, proteínas sanguíneas,
osteonectina e osteocalcina. A fase inorgânica do tecido ósseo é composta
principalmente de hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2)14,17. Estes componentes devem
estar em equilíbrio para que o tecido ósseo possa resistir à ruptura pelo peso do
esqueleto e seja dúctil para absorver a energia da carga de impacto15. O osso
maduro é composto de dois tipos diferentes de tecidos, o osso cortical e o osso
esponjoso.
O osso cortical constitui a camada de osso mais externa e rígida,
responsável pela estabilidade do esqueleto. Este tecido apresenta aparência lisa,
branca e sólida. O osso cortical contém ósteons (sistemas de Havers), que são
compostos por um canal central (canal de Havers) rodeado por lamelas de matriz
óssea. Dentro das lamelas existem osteócitos incorporados em lacunas. O canal de
Havers engloba os vasos sanguíneos e células nervosas ao longo do osso e se
comunica com osteócitos em lacunas através de canalículos14,17. Além disso, a
cortical externa apresenta uma membrana, o periósteo, constituído por uma camada
externa fibrosa e uma interna com potencial osteogênico que permite a profilferação
do tecido ósseo17.
Já o interior do tecido ósseo é formado por uma rede trabeculada
(esponjosa) a qual abriga a medula óssea (tecido conjuntivo embrionário). Esse osso
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esponjoso assegura a elasticidade e a estabilidade do esqueleto18.
O tecido ósseo é composto por células como os osteoclastos que
anualmente reabsorvem 10% de todo esqueleto, em seu lugar é sintetizado osso
novo que tem como responsáveis outras células ósseas, os osteoblastos19. Esse
processo relaciona o sistema esquelético ao sistema imune, por meio do
compartilhamento de hormônios sistêmicos, citocinas produzidas localmente e
fatores de crescimento20. Além disso, o tecido ósseo responde a estímulos
mecânicos: a falta de estímulo mecânico pode levar à reabsorção óssea, como se
observa em astronautas em longos períodos na ausência de gravidade ou em
pacientes imobilizados21, ou na reabsorção do osso alveolar em edêntulos22.
A remodelação óssea é um processo natural do organismo e deve
ser mantida pelo equilíbrio entre reabsorção óssea pelos osteoclastos e aposição
óssea pelos osteoblastos4,5. O estímulo mecânico criado durante a movimentação
ortodôntica altera esse equilíbrio, gerando complexos padrões de forças6, que
resultam em duas áreas distintas: uma na qual predominam as forças de pressão,
com maior atividade de osteoclastos e consequentemente maior reabsorção óssea;
e outra onde predominam forças de tensão, aumento da atividade osteoblástica e
maior aposição óssea3,4. Contudo, sabe-se atualmente que estas áreas de pressão e
tensão podem ser encontradas dispostas conjuntamente em uma única face
dentária. Assim, torna-se fundamental avaliar as áreas de pressão e tensão de uma
forma completa, considerando todas as faces (vestibular, palatina/lingual, mesial e
distal), além de todos os níveis radiculares (apical, médio e cervical)6,7.
A maioria dos tratamentos ortodônticos com aparelhos fixos inicia
com a fase de alinhamento e nivelamento, a qual utiliza arcos de fios superelásticos
como o Nitinol redondo, que libera forças suaves criando um estímulo mecânico no
dente e nos tecidos vizinhos. Estes arcos de nivelamento com grande elasticidade
são aplicados para corrigir as discrepâncias no posicionamento horizontal, vertical e
rotacional23,24. O conceito de força suave é usado livremente e de forma arbitrária,
pois não há consenso científico à cerca dos valores numéricos da magnitude de
força vigente. Esta força deveria ser capaz de produzir uma quantidade máxima de
movimento dentário sem destruição tecidual e com o máximo conforto para o
paciente3,25. Observa-se na literatura estudos relatando forças suaves entre 17,65
cN a 98,06 cN23,24,26-32.
Nesse sentido, desde o início do século XX busca-se compreender o
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mecanismo biológico da remodelação óssea proveniente de estímulos mecânicos
produzidos pelas forças ortodônticas. A partir de então, diferentes teorias foram
criadas para explicar como o estímulo mecânico gerado por forças ortodônticas são
traduzidas em alterações biológicas que modificam o metabolismo ósseo, atribuindo
importância a alterações no fluxo sanguíneo e fenômenos elétricos3,4,10. A teoria de
pressão-tensão afirma que a aplicação de uma força ótima sobre o dente estimula as
células embrionárias mesenquimais do ligamento periodontal no lado de pressão a
se diferenciarem em osteoclastos e no lado de tensão em osteoblastos, causando
reabsorção e aposição óssea respectivamente10. A teoria da flexão óssea afirma que
ao ativar o aparelho ortodôntico a força liberada no dente é transmitida a todos os
tecidos próximos, produzindo uma inclinação do osso, dente e estruturas sólidas do
ligamento periodontal. A força liberada ao dente é dissipada ao longo do osso pelo
desenvolvimento de linhas de tensão que produzem estímulos, alterando as
respostas biológicas das células que se encontram perpendiculares às linhas de
tensão. A atividade alterada das células modifica a forma e a organização interna do
osso para acomodar a força exógena que está atuando sobre ele3,4. Outra teoria é
sobre sinais bioelétricos, a qual afirma que a força mecânica aplicada gera um
potencial elétrico no tecido tensionado, carregando macromoléculas que interagem
com sítios específicos na membrana celular ou mobiliza íons que atravessam a
membrana celular. No tecido ósseo estimulado, a superfície côncava é
eletronegativa e favorece a atividade osteoblástica, enquanto a superfície convexa
apresenta área de positividade ou neutralidade elétrica estimulando a atividade
osteoclástica3,4.
A resposta tecidual desencadeada pelas forças ortodônticas tem
sido descrita por alguns pesquisadores como uma inflamação asséptica4,8,33-35,
enquanto outros4,9 contestam tal classificação, alegando que não se trata de um
processo patológico por não apresentar todos os sinais clássicos da inflamação.
Clinicamente, este mecanismo da aplicação da força ortodôntica e a resposta
tecidual, chamado movimentação dentária, é formado por 4 fases, sendo a primeira
fase um movimento inicial do dente dentro do alvéolo ósseo nas últimas 24 horas a 2
dias diminuindo a largura do ligamento periodontal no lado de pressão.
Imediatamente após a fase inicial, há um período lento com taxas relativamente
baixas de deslocamento dentário ou nenhum deslocamento por 4 a 30 dias. Tem
sido sugerido que este período lento é produzido pela hialinização do ligamento
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periodontal em áreas de pressão. Nenhum movimento dentário ocorre até que as
células removam todo o tecido necrosado. A terceira fase da movimentação dentária
apresenta uma taxa de movimento gradualmente ou subitamente aumentado, e este
movimento segue contínuo na quarta fase. A terceira e a quarta fase compreendem
a maior parte da movimentação dentária do tratamento ortodôntico3,36-40.
Independente de constituir ou não uma inflamação, este processo
tem mostrado que o estímulo mecânico desencadeia a liberação de mediadores
inflamatórios,

como

as

citocinas

que

estão

envolvidas

no

recrutamento,

diferenciação e ativação de osteoclastos3,5,10,11.
O termo citocina é utilizado para um extenso grupo de proteínas de
baixo

peso

molecular,

algumas

contendo

moléculas

de

açúcar

ligadas

(glicoproteínas), que atuam como sinalizadores entre as células do sistema imune e
na modulação da resposta inflamatória. Constituem um grupo de fatores
extracelulares que podem ser produzidos por diversas células, como monócitos,
macrófagos, linfócitos e outras que não sejam linfóides. As citocinas podem ser
enquadradas em diversas categorias: interferon (IFN), interleucina (IL), fator
estimulador de colônia (CSF), fator de necrose tumoral (TNF) e fator de
transformação de crescimento (TGF). Quanto a sua ação, podem ser divididas em
citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, com as seguintes funções: regular a
duração e a intensidade das respostas específicas; recrutar células efetoras para as
áreas onde se desenvolvem respostas e induzir a geração e a maturação de novas
células a partir de precursores4,41-43.
As citocinas respondem aos sinais locais e são produzidas durante a
fase de ativação e fase efetora da imunidade para mediar e regular a resposta
inflamatória e imunológica, apresentando vida média curta. Elas apenas estimulam
as células com receptores específicos na membrana da célula alvo, e demonstram
ação extremamente potente. São moléculas pleiotrópicas (podem atuar sobre muitos
tipos celulares diferentes), produzindo numerosos efeitos sobre as células do
sistema imune e modulando a resposta inflamatória. Ainda, são redundantes, pois
várias citocinas podem efetuar as mesmas ações. As citocinas podem induzir efeitos
diferentes sobre as mesmas células alvo, de forma separada ou simultânea. Podem
também influenciar na ação de outras citocinas de forma antagônica ou sinérgica4,4143

.
A ativação de células por estímulos mecânicos para produzir
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citocinas não está bem estabelecida, acredita-se que ocorra o envolvimento de
osteócitos nesse processo através do fluxo oscilatório de fluidos e por fatores
moduladores solúveis34,44-46. Entretanto, a maior parte do conhecimento disponível a
respeito da osteoimunologia provem de pesquisas à cerca de diferentes
patologias20,47, como neoplasias48, doenças periodontais49,50 e artrite49,51. Além disso,
há que se considerar a movimentação ortodôntica como um processo único, no qual
áreas de formação e reabsorção óssea podem ser encontrados muito próximas.
Dessa forma, os dados provenientes de modelos de diferentes patologias ou mesmo
de experimentos in vitro, muitas vezes extrapolados para a formulação de hipóteses
para o estudo da biologia da movimentação dentária não são de forma alguma
definitivos, e necessitam de confirmação experimental em modelos apropriados.
A descoberta de fatores envolvidos na osteoclastogênese, como o
ativador do receptor do fator nuclear Kappa B (RANK) e o ativador do receptor do
fator nuclear Kappa B ligante (RANKL), além da osteoprotegerina (OPG), demonstra
a importância de sinais químicos para a diferenciação de osteoclastos

47,52-54

. A

ativação de osteoclastos é controlada principalmente por duas diferentes citocinas, o
fator estimulante de colônias de macrófagos (M-CSF) e pela ativação do receptor
RANK, um receptor da família dos TNF, pela interação com seu ligante
RANKL14,17,47. O RANK é expresso tanto por osteoclastos maduros como pelos seus
precursores, enquanto RANKL é expresso por osteoblastos, linfócitos T, células
estromais da medula óssea e outros tipos celulares14,17,47. Ainda que o RANKL tenha
sido identificado como o principal fator na osteoclastogênese, várias citocinas (IL-1,
IL-6, TNF-α) envolvidas em processos inflamatórios apresentam um papel
fundamental no processo de reabsorção óssea, uma vez que a expressão de
RANKL é modulada por tais mediadores5,14,20,52,55. O terceiro mediador envolvido
diretamente na osteoclastogênese é a osteoprotegerina (OPG), um receptor solúvel
secretado por osteoblastos capaz de ligar-se ao RANKL, impedindo assim sua
ligação ao RANK e consequente ativação da célula14,20.
Um fator que influencia a relação RANK/RANKL/OPG é a
quantidade de tecido adiposo que o indivíduo possui, pois este tecido produz os
hormônios leptina e adiponectina. A leptina influencia o metabolismo ósseo
causando uma diminuição da homeostasia óssea. A ação é de inibir a formação e a
reabsorção óssea por meio da redução da expressão de RANK e RANKL e um
aumento da expressão da osteoprotegerina, implicando um movimento dentário
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lento provocado por uma taxa de homeostasia óssea baixa e uma densidade mineral
óssea alta56,57. Quanto à adiponectina, existe uma modulação da produção de
osteoblastos pela

interação

de

RANKL

e

osteoprotegerina,

diminuindo

a

osteoclastogenesis, reduzindo a movimentação dentária58. Assim, atenção deve ser
dada aos pacientes obesos, nos quais o nível sanguíneo de leptina encontrado é
geralmente alto, enquanto o da adiponectina é mais baixo em comparação as
indivíduos de peso normal59, o que torna a movimentação dentária mais lenta.
A IL-1 é uma citocina de caráter pró-inflamatório que tem uma larga
variedade de atividades biológicas em diferentes tecidos e tipos celulares. Sabe-se,
atualmente, que ela está relacionada à destruição patológica de tecido ósseo em
diferentes doenças, como artrite, doenças periodontais e lesões periapicais60, 61,62,63.
Juntamente com outras citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-α, a IL-1 cria um
desequilíbrio no metabolismo ósseo que favorece a reabsorção óssea e contribui
para a diferenciação e ativação de osteoclastos através da indução da expressão de
RANKL em osteoblastos5,61,63. Recentemente, demonstrou-se na movimentação
ortodôntica em humanos uma maior expressão de citocinas pró-inflamatórias na
área sob força de pressão, correlacionada com maior reabsorção óssea e atividade
de osteoclastos12.
Uma citocina de ação pouco compreendida na remodelação óssea é
o IFN-γ, o qual pertence a família das citocinas Interferon tipo II11,64. Este mediador
apresenta importante papel na regulação do processo inflamatório associado ao
aumento na liberação de citocinas próinflamatórias e infiltrados de leucócitos.
Entretanto, evidências recentes tem mostrado uma dupla função para o IFN-γ na
inflamação, sendo capaz de atuar tanto com função próinflamatória através da
ativação de citocinas como IL-12, IL-15, TNF-α, e função anti-inflamatória inibindo a
ação da IL-1 e IL-8 e induzindo a apoptose em leucócitos11,65.
O IFN-γ parece ser a citocina predominante produzida pelas células
T em lesões periodontais, e um aumento na produção está relacionado à progressão
da doença periodontal66,67, e parece contribuir para a reabsorção óssea em modelos
experimentais de maneira indireta68. Entretanto, estudos in vitro sugerem que esta
citocina possui a capacidade de inibir a formação e a expressão gênica de
osteoclastos, atuando diretamente sobre essas células69. Dessa forma, o IFN-γ pode
estimular linfócitos T a produzirem fatores osteoclastogênicos como TNF-α e
RANKL, de forma que estimularia indiretamente a osteoclastogênese70. Um estudo
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recente empregou um modelo de movimentação dentária induzida em ratos e
observou que injeções de INF-γ reduziram a reabsorção óssea, sugerindo sua
utilização clínica para inibição da movimentação em sítios de ancoragem71.
Em contraste com a promoção da reabsorção óssea por meio de
citocinas do padrão Th1, citocinas Th2, como IL-10 e IL-4, caracteristicamente antiinflamatórias, parecem apresentar um papel protetor, diminuindo a destruição
óssea67,72,73. A expressão de IL-10, uma citocina anti-inflamatória, inibe a reabsorção
óssea alveolar, a qual ainda constitui um mecanismo desconhecido, mas que parece
levar a uma regulação negativa da expressão de RANKL e M-CSF, além de um
aumento na expressão de OPG12,74,75. Além da modulação dos sinalizadores
disponíveis no microambiente, foi demonstrado in vitro que a IL-10 apresenta a
capacidade de inibir a expressão de fatores de transcrição necessários à ativação
dos osteoclastos, quando adicionada ao meio de cultura destas células, através de
receptores para IL-10 expressos constitutivamente por estas células76. O mecanismo
pelo qual esta citocina atua ainda não está bem definido, mas existem evidências de
que está relacionado à expressão de proteínas da família dos Supressores de
Sinalização de Citocinas (SOCS), principalmente SOCS-1 e SOCS-366,77,78.
Concordando com estes resultados, verificou-se que na movimentação ortodôntica
ocorre uma maior expressão de IL-10 no lado de tensão, onde a atividade de
osteoclastos é proporcionalmente menor, e uma menor expressão desta citocina no
lado de pressão, onde ocorre maior reabsorção óssea12. Evidências recentes
sugerem que a ação da IL-10 na modulação da movimentação dentária acontece
parcialmente, via indução de supressores de sinalização de citocinas (SOCS-1 e -3,
mas não de SOCS-2).
O método utilizado para quantificar estas citocinas é o RT-PCR
(reação em cadeia da polimerase em tempo real), que pode ser considerado um dos
métodos mais sensíveis, eficientes, rápidos e reprodutíveis para medir a expressão
de genes. RT-PCR é a técnica de coleta de dados durante o processo de PCR, a
qual combina a amplificação e detecção da expressão de um gene numa única
etapa. Isto é conseguido usando uma variedade de produtos químicos fluorescentes
diferentes que correlacionam a concentração do produto de PCR para a intensidade
de fluorescência. As reações são caracterizadas por um ciclo de PCR em que a
amplificação do alvo (RNA ou DNA) é detectado pela primeira vez, através de uma
intensidade de fluorescência maior. Este valor é referido como limite de ciclo (Ct).
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Normalmente, são utilizados genes com expressão estável para controle de ensaios
de expressão gênica, e um dos genes que possui esta função é a β-actina79.
Desta forma, o objetivo desta pesquisa é compreender melhor os
mecanismos envolvidos no processo de remodelação óssea após a aplicação de
forças ortodônticas sobre os dentes, por meio da quantificação da expressão de
RNAm para os fatores IFN-γ e IL-10 em diferentes áreas radiculares de dentes
previamente indicados para extração, através de RT-PCR.
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3 ARTIGO

3.1 EXPRESSÃO DE IFN-Γ E IL-10 NO LIGAMENTO PERIODONTAL DURANTE O
MOVIMENTO DENTÁRIO ORTODÔNTICO
RESUMO
O objetivo deste estudo clínico foi investigar o papel do interferon-gama (IFN-γ) e da
interleucina-10 (IL-10) na movimentação ortodôntica. Para tanto, o ligamento
periodontal de 84 pré-molares com indicação ortodôntica para exodontia foi utilizado
e dividido em 5 grupos: G1 (n=20, controle), dentes não submetidos a forças; G2
(n=13), dentes submetidos a forças ortodônticas durante 3 dias; G3 (n=14), dentes
submetidos a forças ortodônticas durante 7 dias; G4 (n=23), dentes submetidos a
forças ortodônticas durante 15 dias; e G5 (n=14), dentes submetidos a forças
ortodônticas durante 21 dias. A coleta do ligamento periodontal (LP) foi realizada
imediatamente após a extração. A análise da expressão de RNAmensageiro (RNAm)
para tais fatores no ligamento periodontal, nos lados de pressão e tensão (terço
apical, médio e cervical) foi realizada por meio de RT-PCR (reação em cadeia da
polimerase em tempo real). O tratamento estatístico avaliou à expressão das
citocinas IFN-γ (Tabela 1) e IL-10 (Tabela 2), as quais apresentaram níveis
estatisticamente mais altos nos grupos G2, G3 e G4 em comparação aos grupos G1
e G5 (p=0,0001), nas diferentes regiões da raiz dentária. Além disso, os níveis
dessas citocinas no G2 foram estatisticamente similares aos do G3 e G4. Contudo, o
grupo G3 apresentou níveis estatisticamente maiores que o G4. Pode-se concluir
que a IL-10 e o IFN-γ estão presentes na fase inicial e de hialinização da
movimentação ortodôntica, com níveis de expressão semelhantes em áreas com
grande estímulo de pressão e tensão, como também em áreas intermediárias.

Palavras-chave: Ortodontia. Citocinas. Reabsorção Óssea. Inflamação e
Movimentação Dentária.
INTRODUÇÃO

A movimentação dentária é um procedimento ortodôntico utilizado para
corrigir distúrbios oclusais e estéticos1. Durante a movimentação ortodôntica,
ocorrem mudanças macro e microscópicas nos dentes e nos tecidos paradentários,
como ligamento periodontal e osso alveolar, desencadeadas por forças mecânicas
suaves e contínuas aplicadas diretamente sobre os dentes2-4.
A remodelação óssea é um processo natural do organismo e deve ser
mantida pelo equilíbrio entre reabsorção óssea pelos osteoclastos e aposição óssea
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pelos osteoblastos4,5. O estímulo mecânico criado durante a movimentação dentária
induzida altera esse equilíbrio, gerando padrões complexos de forças6, que resultam
em duas áreas distintas: uma na qual predominam as forças de pressão, com maior
atividade de osteoclastos e consequentemente maior reabsorção óssea; e outra
onde predominam forças de tensão, aumento da atividade osteoblástica e maior
aposição óssea3,4. Contudo, sabe-se atualmente que estas áreas de pressão e
tensão podem ser encontradas dispostas conjuntamente em uma única face
dentária7. Assim, torna-se fundamental avaliar as áreas de pressão e tensão de uma
forma completa, considerando todas as faces (vestibular, palatina/lingual, mesial e
distal), além de todos os níveis radiculares (apical, médio e cervical).
A resposta tecidual desencadeada pelas forças ortodônticas tem sido
descrita por alguns pesquisadores como uma inflamação asséptica4,8,9, enquanto
outros4,10 contestam tal classificação, alegando que não se trata de um processo
patológico por não apresentar todos os sinais clássicos da inflamação. Independente
de constituir ou não uma inflamação, este processo tem mostrado que o estímulo
mecânico desencadeia a liberação de mediadores inflamatórios, como as citocinas
que

estão

envolvidas

no

recrutamento,

diferenciação

e

ativação

de

osteoclastos3,5,11,12.
Recentemente demonstrou-se na movimentação ortodôntica em humanos
uma maior expressão de citocinas pró-inflamatórias na área sob força de pressão,
correlacionada com maior reabsorção óssea e atividade de osteoclastos13,14...As
citocinas próinflamatórias ( IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α e outras) desempenham um
potente papel na reabsorção óssea depois da aplicação de força ortodôntica15,16,17, e
tem sua secreção regulada na resposta inflamatória por diferentes populações de
células como do sistema fagocitário mononuclear8.
Uma citocina pró-inflamatória de ação pouco compreendida na remodelação
óssea é o IFN-γ. Este mediador apresenta importante papel na regulação do
processo inflamatório associado ao aumento na liberação de citocinas próinflamatórias e infiltrados de leucócitos. Entretanto, evidências recentes tem
mostrado uma dupla função para o IFN-γ na inflamação, sendo capaz de atuar tanto
com função pró-inflamatória através da ativação de citocinas como IL-12, IL-15,
TNF-α, e função anti-inflamatória inibindo a ação da IL-1 e IL-8 e induzindo a
apoptose em leucócitos12,18.
Por outro lado, as citocinas anti-inflamatórias (IL-4, IL-10 e IL-13)19,20 são
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essencialmente orientadas para limitar a resposta inflamatória e evitar danos nos
tecidos. Este processo ocorre pela diminuição da expressão de citocinas
próinflamatórias e quimiocinas, e pela inibição das funções de células efetoras e
fagócitos mononucleares21. Portanto, parecem apresentar um papel protetor,
inibindo a reabsorção óssea alveolar.
A expressão de IL-10, uma citocina anti-inflamatória, inibe a reabsorção
óssea alveolar e parece levar a uma regulação negativa da expressão de RANKL e
M-CSF, e a um aumento na expressão de OPG14,22,23. Além da modulação dos
sinalizadores disponíveis no microambiente, foi demonstrado in vitro que a IL-10
apresenta a capacidade de inibir a expressão de fatores de transcrição necessários
à ativação dos osteoclastos, quando adicionada ao meio de cultura destas células,
através de receptores para IL-10 expressos constitutivamente por estas células24.
Desta forma, o objetivo desta pesquisa é compreender melhor os
mecanismos envolvidos no processo de remodelação óssea após a aplicação de
forças ortodônticas sobre os dentes, por meio da quantificação da expressão de
RNAm para os fatores IFN-γ e IL-10 em diferentes áreas radiculares de dentes
previamente indicados para extração, através de RT-PCR (reação em cadeia da
polimerase em tempo real).

MATERIAL E MÉTODOS

Amostra

Os pacientes incluídos neste estudo ou seus responsáveis assinaram o
termo de consentimento informado (Apêndice 1), e a metodologia descrita a seguir
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Norte do
Paraná (UNOPAR) (Processo n. PP/0167/09) (Anexo 1).
A amostra desta pesquisa consistiu no ligamento periodontal de 84 prémolares de 33 pacientes (15 homens e 18 mulheres), com média de idade de 18,4
anos, agendados para tratamento ortodôntico na clínica de ortodontia da
Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), Londrina, Paraná, Brasil. Os pacientes
relacionados apresentaram indicação ortodôntica para exodontia dos primeiros ou
segundos pré-molares, com base em exames clínicos e documentação ortodôntica
realizados previamente ao início do tratamento.
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Assim, a amostra foi dividida em 5 grupos: G1 (n=20, controle), dentes não
submetidos a forças; G2 (n=13), dentes submetidos a forças ortodônticas durante 3
dias; G3 (n=14), dentes submetidos a forças ortodônticas durante 7 dias; G4 (n=23),
dentes submetidos a forças ortodônticas durante 15 dias; e G5 (n=14), dentes
submetidos a forças ortodônticas durante 21 dias.
Os critérios de inclusão foram os seguintes: (1) pacientes saudáveis sem
evidências de diabetes mellitus ou osteoporose; (2) mulheres que não estivessem
grávidas ou lactantes; (3) pacientes não poderiam ter utilizado antibióticos (pelo
menos 3 meses antes do início do estudo), drogas anti-inflamatórias (1 mês antes do
início do estudo), hormônios e outras drogas com terapias assistidas (6 meses antes
do início dos estudos), pois estas drogas afetariam o metabolismo ósseo e a função
imunológica13,14,25,26; (4) pacientes com boa saúde periodontal e nenhuma evidência
radiográfica de perda óssea periodontal. Os items de 1 a 3 foram obtidos por meio
da anamnese.
Previamente às extrações, nos grupos 2, 3, 4 e 5 foram instalados aparelhos
fixos convencionais pré-ajustados, prescrição Capelozza Padrão I, com canaleta de
0,022" x 0,030" (3M Unitek, Monrovia, Calif) e fios de níquel-titânio 0,014" ligados
com amarrilhos metálicos, correspondendo à fase inicial de alinhamento e
nivelamento do tratamento ortodôntico fixo. Com este procedimento, esperava-se a
transmissão de uma força contínua e suave aos dentes.

Coleta da Amostra

Os dentes foram extraídos seguindo os tempos de ativações determinadas:
0, 3, 7, 15 e 21 dias. O procedimento foi realizado por um profissional especialista
em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, para evitar a destruição do ligamento
periodontal na região cervical. O cirurgião realizou a assepsia da boca, anestesiou a
região do pré-molar a ser extraído, removeu o fio de níquel-titânio e o braquete,
houve a sindesmotomia e utilizou o fórceps no150 (Quinelato, Rio Claro, São Paulo,
Brasil) para fazer a luxação e a remoção do dente do álveolo dental 27.
Imediatamente após as extrações dentárias, foi realizada a coleta do
ligamento periodontal presente na superfície radicular de cada dente extraído, para
posterior análise da expressão das citocinas IFN-γ e IL-10. Para esta coleta, as
superfícies radiculares foram divididas em faces vestibular, lingual, mesial e distal, e
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subdivididas em regiões cervical, média e apical. Desta forma, cada dente extraído
teve seu ligamento periodontal dividido em 12 partes, respectivamente. O ligamento
periodontal foi removido da superfície radicular, por meio do uso de uma cureta
periodontal de Gracey nº 5-6 e 7-8 (Hu-Friedy, Chicago, Il, USA), seguindo a face
radicular e a divisão em terços. A ponta da cureta foi limpa com soro fisiológico e
gaze a cada sítio diferente. A amostra de cada segmento coletado foi acondicionada
em tubos tipo "eppendorf" com solução de RNAlater, a seguir, congelada em freezer
-80ºC, para posterior extração de RNA, de acordo com as recomendações do
fabricante
Figura 1 – Assepsia do paciente

Fonte: Do autor

Figura 2 – Anestesia na região pré-molar

Fonte: Do autor

Figura 3 – Remoção do braquete

Fonte: Do autor
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Figura 4 – Sindesmotomia

Fonte: Do autor

Figura 5 – Exodontia com fórceps

Fonte: Do autor

Figura 6 – Divisão da raiz em terços

Fonte: Do autor
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Figura 7 – Remoção do ligamento periodontal

Fonte: Do autor

Figura 8 - LP coletado e armazenado em "eppendorf”

Fonte: Do autor

Além da análise da expressão das citocinas IFN-γ e IL-10, como variáveis
secundárias, foram avaliadas na amostra a quantidade de apinhamento e a taxa de
obesidade por meio do Índice de Massa Corporal (IMC). O apinhamento foi aferido
em milímetros pelo somatório das medidas da largura mesiodistal dos dentes, da
face mesial do primeiro molar de um lado até a face mesial do primeiro molar do
outro lado (espaço requerido), e subtraindo o perímetro do arco (espaço presente)28.
Para isso, utilizou-se um fio de latão 0,5 mm, o qual acomoda-se sobre a arcada
dentária. O IMC foi calculado usando o peso em quilogramas dividido pela altura em
metros ao quadrado, e o valor obtido foi analisado em relação à classificação do IMC
(<18.5 abaixo do peso, 18.5-24.9 saudável, 25.0-29.9 sobrepeso, 30.0-39.9 obeso, >
40.0 obesidade mórbida)29.
Assim, este estudo dividiu a amostra em 12 áreas para quantificar o nível de
expressão da IL-10 e IFN-γ, sendo descrito neste trabalho apenas 6 áreas (face
vestibular cervical, vestibular mediana, vestibular apical, lingual cervical, lingual
mediana e lingual apical), uma vez que o movimento dentário analisado neste
estudo foi de inclinação, promovendo diferentes áreas de pressão e tensão nas
faces vestibular e palatina/lingual30.
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Análise Bioquímica

Para avaliação da expressão das citocinas IFN-γ e IL-10 na movimentação
ortodôntica, a amostra foi submetida à extração de RNA e PCR em tempo real. A
amostra foi congelada em nitrogênio líquido, mecanicamente fragmentada e
homogeneizada em água Milli-Q com Ultra Turrax (IKA, Germany), e submetida à
extração de RNA. Para extração do RNA total dos fragmentos foi utilizado reagente
Trizol, seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante (Life Technologies,
Rockville, MD, USA)31-33, na proporção de 1 ml de Trizol para 1 mg de tecido, sendo
agitado por 30 s e deixado à temperatura ambiente por 5 min. Para cada 1 ml da
suspensão, foi adicionado 0,2 ml de clorofórmio (Sigma, St Louis, MO, USA), sendo
então a amostra centrifugada a 13.000 rpm por 15 min a 4 °C. A fase aquosa
(camada superior) foi transferida para um tubo novo, ao qual foi adicionado o mesmo
volume de isopropanol, sofrendo agitação em vortex e incubado por 20 min a -20 °C
para precipitar o RNA da fase aquosa. Novamente, os tubos foram centrifugados a
13000 rpm por 15 min a 4 °C. O sobrenadante foi descartado e o precipitado lavado
em etanol 100 %. Para permitir a secagem da amostra, os tubos foram invertidos
sobre um papel de filtro e deixados em temperatura ambiente por 5 min dentro de
uma capela de fluxo laminar vertical (para impedir contaminação das amostras).
Para redissolver o RNA total, a amostra foi suspensa em 50 µl de água deionizada e
livre de RNAse, sendo então armazenada a -70 °C. Uma alíquota de 5 µl foi utilizada
para determinar a concentração de RNA/µl na amostra, usando o aparelho
GeneQuant (Pharmacia Amersham Biosciences, Piscataway, NJ, USA). O DNA
complementar (DNAc) foi sintetizado por meio de uma reação de transcrição
reversa, com a utilização de uma transcriptase reversa (Superscript III – Invitrogen
Corporation, Carlsbad, CA, USA) utilizando 5 µg de RNA total e tendo como volume
final de reação 200 µl.
Uma vez confirmada à positividade da detecção de beta-actina por RT-PCR,
bem como a integridade da amostra, a expressão quantitativa dos genes das
citocinas IFN-γ e IL-10 no ligamento periodontal foi analisada por meio de reações
de

RT-PCR,

utilizando-se

o

sistema

SYBRGreen

(Applied

Biosystems,Warrington,UK) em um aparelho ABI Prism 7000 Sequence Detection
System (Applied Biosystems, Warrington,UK). A sequência de primers humanos foi
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determinada com o programa PrimerExpress 3.0 (Applied Biosystems, Foster City,
CA, USA), usando sequências de nucleotídeos presentes no banco de dados da
GenBank

31-34

. Esse sistema realiza as reações de amplificação e detecção e

quantifica as amostras (ABI Prism Software) através de nucleases fluorogênicas
utilizadas na reação, sendo tal expressão normalizada com base em controles
endógenos. O DNA complementar sintetizado a partir do RNA mensageiro foi
utilizado juntamente com reagentes SYBRGreen PCR MasterMix (Applied
Biosystems), como determinado pelo fabricante. A reação compreende 2 minutos a
50oC, 10 minutos a 95 ºC, em seguida quarenta ciclos de 15 segundos a 95 ºC e 1
minuto a 60 ºC, além de um ciclo final e vinte minutos, com temperatura crescente
de 60 ºC a 95 ºC foi empregada para a obtenção de uma curva de dissociação dos
produtos da reação, utilizada para a análise da especificidade de amplificação. Os
resultados foram analisados com base no valor de Ct (cycle threshold) ou ciclo
limiar, definido após a reação, sendo este o ponto correspondente ao número de
ciclos aonde a amplificação atinge um dado limiar, que permite a análise quantitativa
da expressão do fator avaliado. Para a análise do RNAm, o nível relativo da
expressão do gene foi normalizado com os níveis da β-actina usando o ciclo limiar
(Ct)31-34.

Análise Estatística

A análise estatística foi realizada no programa GraphPad Prism 6.0. Para
todos os testes aplicados adotou-se um intervalo de confiança de 95% e nível de
significância de 5% (p<0,05). Após teste de normalidade de Shapiro-Wilk, os dados
foram descritos pelos parâmetros de mediana e intervalo interquartílico (1º. Q. – 3º.
Q). Utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis, seguido de pós-teste de Dunn para
comparar os níveis das citocinas IFN-γ e IL-10 dos diferentes grupos, nas diferentes
regiões. Para verificar a correlação entre os níveis do IFN-γ e IL-10 nas áreas de
tensão, pressão e região intermediária utilizou-se o teste de Correlação de
Spearman. Para comparar as variáveis secundárias (IMC e apinhamento) entre os
grupos, utilizou-se o teste ANOVA, seguido pelo pós-teste de Bonferroni. Para
verificar a influência das variáveis secundárias sobre a expressão das citocinas
avaliadas utilizou-se o teste de Correlação de Spearman.
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RESULTADOS
Com relação à expressão das citocinas IFN-γ (Tabela 1) e IL-10 (Tabela 2),
foram observados níveis estatisticamente mais altos nos grupos G2, G3 e G4 em
comparação aos grupos G1 e G5 (p=0,0001), nas diferentes regiões da raiz dentária.
Além disso, os níveis dessas citocinas no G2 foram estatisticamente similares aos
do G3 e G4. Contudo, o grupo G3 apresentou níveis estatisticamente maiores que o
G4.
Tabela 1. Distribuição dos níveis de IFN-γ nas diferentes regiões radiculares (VC
vestíbulo-cervical, VM vestíbulo-mediano, VA vestíbulo-apical, LA lingual-apical, LM
lingual-mediana, LC lingual-cervical) para os grupos G1 a G5: Mediana, 1º-3º Q e
teste de Kruskall-Walis (p), seguido pelo pós-teste de Dunn
Região

G1 (Controle)

G2 (3 d.)

G3 (7 d.)

G4 (15 d.)

0,16
5,90
7,17
2,16
a
b,c
b
c
(0,14-0,22)
(5,02 - 6,17)
(6,73 - 8,09)
(1,79 - 2,96)
0,18
4,50
6,09
2,02
VM
a
b,c
b
c
(0,14-0,22)
(3,64- 5,28)
(4,94 - 6,49)
(1,16 - 2,40)
0,20
3,21
3,83
1,33
VA
a
b,c
b
c
(0,14-0,24)
(2,82- 3,64)
(3,14- 4,58)
(0,98 -1,96)
0,19
5,81
6,94
2,4
LA
a
b,c
b
c
(0,15-0,22)
(4,47- 6,20)
(6,58 - 7,95)
(1,76 - 2,86)
0,18
3,91
4,91
1,63
LM
a
b,c
b
c
(0,15-0,19)
(3,12 - 4,99)
(4,48 - 6,19)
(1,34 - 2,05)
0,19
3,11
3,97
1,32
LC
a
b,c
b
c
(0,17-0,24)
(2,90 - 3,58)
(3,41- 4,15)
(1,11-1,53)
* Estatisticamente significante
Letras diferentes indicam que os grupos são diferentes estatisticamente
Fonte: Do autor
VC

G5 (21 d.)
0,23
a
(0,18 - 0,36)
0,26
a
(0,15 - 0,36)
0,20
a
(0,16 - 0,27)
0,24
a
(0,15 - 0,31)
0,28
a
(0,17- 0,32)
0,23
a
(0,20 - 0,27)

p
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,0001*

Tabela 2 - Distribuição dos níveis de IL-10 nas diferentes regiões radiculares (VC:
vestíbulo-cervical, VM: vestíbulo-mediano, VA: vestíbulo-apical, LA: lingual-apical,
LM: lingual-mediana, LC: lingual-cervical) para os grupos G1 a G5: Mediana, 1º-3º Q
e teste de Kruskall-Walis (p), seguido pelo pós-teste de Dunn
Região

G1 (Controle)

G2 (3 d.)

G3 (7 d.)

G4 (15 d.)

0,20
5,02
5,96
2,48
)a
b,c
b
c
(0,15-0,24
(4,39-5,33)
(5,58-7,32)
(2,11-3,25)
0,19
2,91
4,49
1,54
VM
a
b,c
b
c
(0,15-0,21)
(2,31-4,50)
(4,33-5,09)
(1,20-2,05)
0,20
3,67
4,26
1,42
VA
a
b,c
b
c
(0,17-0,31)
(2,90-4,45)
(4,04-4,92)
(1,14-1,54)
0,20
4,59
6,17
3,40
LA
a
b,c
b
c
(0,14-0,34)
(4,12-5,39)
(4,73-8,09)
(1,79-3,94)
0,21
4,54
5,42
3,03
LM
a
b,c
b
c
(0,18-0,31)
(4,24-5,38)
(5,13-5,94)
(1,45-3,40)
0,21
2,27
2,87
1,40
LC
a
b,c
b
c
(0,18-0,24)
(2,14-2,92)
(2,37-4,57)
(0,98-1,94)
* Estatisticamente significante
Letras diferentes indicam que os grupos são diferentes estatisticamente
Fonte: Do autor
VC

G5 (21 d.)
0,26
a
(0,18-0,33)
0,22
a
(0,19-0,25)
0,23
a
(0,20-0,25)
0,23
a
(0,17-0,30)
0,30
a
(0,19-0,41)
0,21
a
(0,14-0,24)

p
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,0001*
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Na análise da relação entre os níveis de IFN-γ e IL-10, não foi verificada
correlação entre os níveis destas citocinas nas áreas de tensão, pressão e região
intermediária. Entretanto, foi observada correlação inversa entre os níveis de IFN-γ e
IL-10 nas áreas de pressão no grupo de 7 dias (Tabela 3). Este dado demonstra que
na área de pressão há uma suave tendência de uma maior expressão do nível de
IFN-γ em relação a IL-10.
Tabela 03 - Avaliação da correlação entre os níveis de Interferon-Gama e
Interleucina-10 nas diferentes regiões e diferentes grupos.
Área de Tensão

Área de Pressão

Grupos

Média
± DP
3 d.
INF-Gama
3,26 ± 0,68
IL-10
3,08 ± 1,06
7 d.
INF-Gama
4,08 ± 1,06
IL-10
3,92 ± 1,25
15 d.
INF-Gama
1,49 ± 0,72
IL-10
1,55 ± 0,75
* Estatisticamente significante
Fonte: Do autor

rS

p

-0,20

0,32

-0,07

0,71

-0,03

0,81

Média
± DP
5,5 ± 0,86
4,53 ± 1,2
7,24±0,95
6,37±1,44
2,39±0,78
2,84±1,02

Área Intermediária

rS

p

0,02

0,91

-0,38

0,04*

0,21

0,16

Média
± DP
4,19±1,06
3,87±1,43
5,50±1,21
4,99±1,06
1,86±0,72
2,14±0,97

rS

p

-0,38

0,05

-0,03

0,87

-0,04

0,74

Não foram observadas diferenças na distribuição do gênero nos diferentes
grupos experimentais (Teste do Qui Quadrado, p=0,20). As demais variáveis (IMC e
apinhamento) foram analisadas pelo teste ANOVA, com pós-teste de Bonferroni
(Tabela 4).
Tabela 4 - IMC e apinhamento nos diferentes grupos experimentais.
Variáveis
IMC
Apinhamento

G1 (Controle)
,b
20,6± 3,3ª
a,c
4,9± 2,4

G2 (3 d)
,c
17,3± 0,6ª
,b
5,0±2,7ª

G3 (7 d)
,b
23,2±2,9ª
b
8,7± 4,0

G4 (15 d)
,b
22,9±4,2ª
c
4,4±3,2

G5 (21 d)
,b
22,9± 5,4ª
c
1,7± 1,7

p
0,01*
0,01*

* Estatisticamente significante, ANOVA (Pós-teste: Bonferroni)
Letras diferentes indicam que os grupos são diferentes estatisticamente
Fonte: Do autor

Apesar das diferenças observadas entre os grupos para as variáveis IMC e
apinhamento, não foi observada associação entre essas variáveis e os níveis IFN-γ
ou IL-10 (IMC: Correlação de Spearman, p>0,05; Severidade do apinhamento:
Correlação de Spearman, p>0,05).
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DISCUSSÃO

Liberadas durante a movimentação dentária, as citocinas estimulam as
células ósseas e do ligamento periodontal a uma resposta inflamatória seguida de
osteoclastogênese e reabsorção óssea na área de pressão, e nova formação óssea
pelos osteoblastos na área de tensão do ligamento periodontal3,4,9,12,35. Apesar deste
mecanismo já ser conhecido3,16,36-39, há uma carência de estudos clínicos13,14,19 à
cerca da expressão da IL-10 e do IFN-γ durante a movimentação ortodôntica.
O presente estudo constatou que o IFN-γ estava presente no ligamento
periodontal de dentes submetidos à movimentação ortodôntica, e sua expressão foi
estatisticamente maior nos grupos G2, G3 e G4 em comparação aos grupos G1 e
G5 (p=0,0001), nas diferentes regiões da raiz dentária (TABELA 1). Isto
provavelmente se deve ao fato de que após 24 horas da aplicação de força ocorre
uma compressão das fibras do ligamento periodontal, que promovem a
deteriorização tecidual, desintegração de vasos sanguíneos, levando a uma
isquemia e hipóxia da região3. Estas alterações desencadeiam uma resposta
inflamatória aguda, caracterizada por vasodilatação e migração de leucócitos para
fora dos capilares do ligamento periodontal3, promovendo uma maior atividade
fagocitária que é estimulada pelo IFN-γ através de quimioatração de linfócitos tipo
Th-1 e macrófagos para remoção do tecido necrótico32. Por outro lado, os níveis de
IFN-γ no G2 foram similares aos grupos G3 e G4 (Tabela 1). Os resultados
demonstraram que de 0 (G1) a 7 dias (G3) de ativação houve um aumento
progressivo da expressão do IFN-γ, e os níveis foram reduzidos a partir de 15 dias
(G4), chegando a valores semelhantes ao grupo controle em 21 dias (G5).
Estes resultados corroboram com o estudo de Alhashimi et al40, que
investigaram em animais os efeitos do IFN-γ, IL4 e IL-10 e verificaram que a taxa de
IFN-γ foi significativamente mais elevada no lado experimental (lado de pressão) do
que no lado de controle contralateral para 3, 7 e 10 dias. No presente estudo, o G5
foi estatisticamente semelhante ao G1, pois a partir deste período inicia a fase de
aceleração

da

movimentação

dentária

(postlag

phase),

onde

mediadores

inflamatórios produzidos por macrófagos como IL-1 e TNF-α induzem a reabsorção
óssea pela promoção da diferenciação e maturação dos osteoclastos41,42.
Como a IL-10 é uma citocina anti-inflamatória orientada para limitar a
resposta inflamatória e evitar danos nos tecidos, esta ação pode ser obtida por meio
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da diminuição da expressão de citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas, como
também inibindo funções das células T e fagócitos mononucleares43, suprimindo a
reabsorção óssea42. Os níveis estatisticamente mais altos de expressão da IL-10
nos grupos G2, G3 e G4 em comparação aos grupos G1 e G5 (p=0,0001), devem-se
provavelmente a maior concentração de citocinas pró-inflamatórias nestes grupos
em relação ao G113,14,16,17,26,40,44 e G516,17,26,40,44. Por outro lado, os níveis de IL-10 no
G2 foram similares aos grupos G3 e G4 (Tabela 2), dados semelhantes ao nível de
expressão do IFN-γ. Ao contrário, o estudo de Alhashimi et al40 não observou
expressão de IL-10 e IL-4, tanto no lado experimental (lado de pressão) quanto no
lado controle, independente do período experimental.
O alto nível de IL-10 nesta fase entre G2 e G4 (3 a 15 dias após ativação)
pode ser explicado pela necessidade de uma maior atividade fagocitária para
remoção de tecidos necróticos. Esta região atrai uma grande quantidade de células
fagocitárias por meio de quimioatração13, e entre estas células, os macrófagos, além
do subconjunto de células T (Th2, Tc2, Tr1), monócitos e células B, são produtores
de IL-1024,45. Outra hipótese para esta alta taxa de IL-10 neste período é que ela
inibe diretamente a proliferação de células CD4+ e a produção de citocinas como
IFN-γ, IL-2, IL-5 e TNF-α, consequentemente dificultando a resposta imune celular, e
regulando o desequilíbrio Th1/Th246. Garlet et al. também observaram um aumento
de IL-10 no grupo experimental em relação ao grupo controle14. A redução do nível
de IL-10 no período de 21 dias (G5) de ativação, semelhante ao período inicial do
estudo (G1), pode ser explicado pelo início da fase de aceleração da movimentação
ortodôntica, com diminuição da área de hialinização e da incidência de células
fagocitárias3 produtoras de IL-1021,45, restabelecendo o equilíbrio entre a reabsorção
óssea e aposição47.
No tocante aos resultados da análise da relação entre os níveis de IFN-γ e a
IL-10 nas áreas de tensão, pressão e região intermediária (Tabela 3), não foi
verificada nenhuma correlação entre as citocinas, mas foi observado uma relação
inversa entre os níveis de IFN-γ e IL-10 nas áreas de pressão no G3 (Tabela 3).
Estes dados demonstram uma tendência suave de maior expressão do nível de IFNγ em relação a IL-10, como também encontrado no estudo em animais de Alhashimi
et al40 que verificaram que a taxa de IFN-γ foi mais elevada no lado de pressão (lado
experimental) e não observaram a expressão de IL-10 nesta mesma área. No estudo
clínico de Garlet et al31 avaliando Il-10, TNF-α (citocina pró-inflamatória) e RANKL
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(fator osteoclatogênico), também não encontraram nenhuma correlação entre Il-10 e
TNF-α. Entretanto houve uma correlação inversa entre IL-10 e RANKL na área de
tensão.
No que se refere às variáveis secundárias (IMC e severidade de
apinhamento), apesar dos grupos não se mostrarem compatíveis, os resultados
demonstraram que as diferenças existentes na amostra não foram determinantes
para a alteração dos níveis de expressão da IL-10 e do IFN-γ (Tabela 3). O IMC foi
investigado e comparado entre os grupos porque a literatura relata que mudanças
hormonais associadas à obesidade podem afetar a terapia ortodôntica29, por meio do
hormônio leptina, o qual atua causando uma diminuição do turnover ósseo48.
Considerando o IMC, a não alteração nos níveis de expressão de RNAm das
citocinas avaliadas no presente estudo pode ser explicada pela inclusão de
pacientes com peso saudável. No que se refere à severidade do apinhamento,
mesmo a amostra possuindo alguns indivíduos com arcadas dentárias alinhadas e
outros com apinhamento, este fator pode não ter alterado a expressão das citocinas
investigadas porque observou-se apenas a fase inicial de nivelamento, isto é, a
utilização de fio níquel-titânio .014", o qual libera quantidade de força bastante
suave, independente de sua deflexão49,50.
A amostra utilizada neste estudo (33 pacientes, 84 pré-molares) é bastante
expressiva em relação aos estudos prévios descritos na literatura, os quais
utilizaram menos pacientes (10 a 26 pacientes) e menos dentes (12 a 64 prémolares)17,26,27,31,32. Ainda, é importante destacar que este estudo utilizou ligamento
periodontal removido da superfície radicular, o qual permitiu avaliar níveis de
marcadores biológicos produzidos em pequenas quantidades, pois não sofrem
diluição como no caso de amostras do fluido gengival crevicular e de saliva51. Além
disso, permitem quantificar níveis de RNAm de moléculas inflamatórias de áreas
específicas, como lado de pressão e o lado de tensão52. Assim, este estudo dividiu a
amostra em 12 áreas para quantificar o nível de expressão do IFN-γ e IL-10, sendo
descrito neste trabalho apenas 6 áreas (face vestibular cervical, vestibular mediana,
vestibular apical, lingual cervical, lingual mediana e lingual apical), uma vez que o
movimento dentário analisado neste estudo foi de inclinação, promovendo diferentes
áreas de pressão e tensão nas faces vestibular e palatina/lingual30. O estudo de von
Bohl et al53, apoiado na hipótese de reabsorção e aposição óssea de Melsen et al54,
observou a flexão do osso alveolar para lingual e para bucal como uma reação às
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forças ortodônticas que induziu a hialinização nestes locais. Ao mesmo tempo,
houve uma redução da tensão normal às fibras do ligamento periodontal na região
central da raiz, levou a direcionar a reabsorção óssea.
Os critérios de inclusão foram os mesmos adotados por estudos
semelhantes13,14,27 que utilizaram exodontias de pré-molares, com alguma variação
no tempo de uso de antibióticos (3 a 6 meses) e drogas anti-inflamatórias (1 a 6
meses)13,14,16,19,25,26,44,47,51,55-59. O pré-molar foi escolhido para este estudo por estar
indicado para extração na maioria dos tratamentos ortodônticos que necessitem de
espaço para correção do apinhamento, biprotrusão e deficiências de dimensões
anteroposteriores13,14,16,19,25-27,55,56,59-62.
A maioria dos tratamentos ortodônticos corretivos inicia-se com a fase de
alinhamento e nivelamento, utilizando arco níquel-titânio redondo, o qual possui alta
elasticidade e libera uma força suave e contínua, criando um estímulo mecânico
para a movimentação de dentes com discrepâncias no posicionamento horizontal,
vertical e rotacional49,50. Neste estudo, avaliou-se esta fase clínica do tratamento
pelo uso de fio de níquel-titânio .014", ligado com amarrilhos metálicos ao aparelho
fixo, mantendo o fio dentro da canaleta do braquete e diminuindo o atrito50,63,64.
Alguns estudos aplicaram força suave e contínua, mas usando mecanismos
ortodônticos seccionados6,25,61,62. Outros aplicaram força intensa com a utilização de
aparelho para disjunção palatina13,14. Quanto à intensidade da força, alguns
estudos65-67 observaram que não há uma diferença na taxa de movimentação
ortodôntica entre o estímulo de uma força suave ou intensa, mas quanto a
quantidade de hialinização houve uma diferença significante para as forças intensas.
Quando se inicia a movimentação ortodôntica com forças suaves e se aumenta
gradualmente sua intensidade, o resultado é um maior recrutamento de osteoclastos
com menos hialinização e um movimento dentário efetivo66. O estudo de
Luppanapornlarp et al25 demonstrou que forças contínuas suaves induziram o
movimento de canino similar a força contínua intensa, mas com menos dor.
A escolha destes períodos de ativação dos dentes, sendo 0 o período sem
ativação, 3 dias, 7 dias, 15 dias e 21 dias de ativação pelo aparelho ortodôntico, está
relacionado ao nível das citocinas, que normalmente é aumentado nos estágios
iniciais e diminui após 10 dias37, e também pelas três fases do movimento
ortodôntico3,51,66,68-70, sendo a primeira fase a inicial caracterizada por um movimento
rápido imediatamente após a aplicação da força dobre o dente, depois vem fase do
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período de latência com baixas taxas de deslocamento ou nenhum deslocamento
produzido pela hialinização do ligamento periodontal em áreas de pressão, e a
terceira fase na qual a taxa de movimento aumenta gradualmente ou de repente.
Cada uma destas três fases é determinada por uma reação bioquímica, celular, e
tecidual específica envolvendo o recrutamento de precursores de osteoblastos e
osteoclastos,

como

também,

a

extravasamento

e

quimiotaxia

de

células

inflamatórias3. Alguns estudos clínicos mostram a associação do nível das citocinas
com as fases do movimento ortodôntico13,14,17,26 usando ligamento periodontal de
pré-molares ou fluido gengival crevicular.
O método utilizado neste estudo para determinar a expressão de RNAm das
citocinas IL-10 e IFN-γ foi o RT-PCR, que pode ser considerado um dos métodos
mais sensíveis, eficientes, rápidos e reprodutíveis para medir a expressão de
genes13,14,71,72. Mas há estudos que utilizam outros métodos para avaliar a
expressão de citocinas e outros mediadores, como o ELISA26,44,51,56,59,60, PCR
(reação em cadeia polimerase)71, radioimnuoensaio57, imunoensaio multiplexado17,73,
ensaio BCA25, imunoensaio16,19.
Os dados encontrados no presente estudo evidenciam a presença de IL-10 e
o IFN-γ na fase inicial e de hialinização da movimentação ortodôntica, com níveis de
expressão semelhantes nas áreas de pressão e tensão, como também em áreas
intermediárias. Contudo não foi conclusivo para esclarecer suas ações citadas na
literatura.
A ação do IFN-γ de estimular a atividade fagocitária32, pode no futuro, ter
seu uso na diminuição do período de hialinização; como também na aceleração da
movimentação

ortodôntica,

através

do

sinergismo

com

outras

citocinas

próinflamatórias estimulando a reabsorção óssea. Contudo, os resultados do
presente estudo não suportaram uma atividade anti-osteoclástica sugerida por
alguns autores74,75, os quais afirmam que esta citocina poderia promover ancoragem
durante a movimentação dentária.
Em relação a IL-10, seus níveis semelhantes ao IFN-γ nos mesmos períodos
confirmam sua principal ação anti-inflamatória, que é de suprimir a reabsorção
óssea14, podendo ser usada como um mecanismo de ancoragem na movimentação
dentária e também na proteção dos tecidos periodontais em pacientes com
periodonto diminuído e que necessitam de tratamento ortodôntico.
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4 CONCLUSÃO
Pode-se concluir que a IL-10 e o IFN-γ estão presentes na fase
inicial e de hialinização da movimentação ortodôntica, com níveis de expressão
semelhantes em áreas com grande estímulo de pressão e tensão, como também em
áreas intermediárias.
Observou-se, dessa forma, o possível papel do IFN-γ em
desencadear uma ação fagocitária, como também um estímulo para outras citocinas
desencadear o processo de reabsorção óssea; enquanto que a IL-10 manteve o
controle do nível da reabsorção óssea e movimentação dentária.
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Apêndice 1 - Instrumento de doação de dentes
Identificação do Doador
Nome:_____________________________________________________________
Nascimento:___/___/___ Local de Nascimento:____________________________
RG nº:_____________________________ CPF n.__________________________
Endereço:___________________________________________________________
Cidade:____________________________UF:_______CEP:___________________
Telefones para contato:________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________

DECLARAÇÃO

Declaro ter sido esclarecido(a) que necessidades ortodônticas levaram à
remoção do(s) dentes............................................................. (códigos) e concordo
que os mesmos sejam utilizados na pesquisa “Expressão de IFN-γ e de IL-10 no
ligamento periodontal durante o movimento dentário ortodôntico”.
Ainda, fui esclarecido (a) pelo pesquisador que minha identidade não será
divulgada por qualquer meio e que o material recolhido será utilizado unicamente
para a presente pesquisa.

Londrina, _____ de _____________________de 20____.

____________________________________
Assinatura do paciente ou responsável
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Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa

