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Resumo 

 

A periodontite crônica (PC) é caracterizada pela perda irreversível dos tecidos 

de suporte ao redor dos dentes que frequentemente conduz a perda dos mesmos. 

Trata-se de uma infecção causada por patógenos periodontais específicos que 

induzem a uma inflamação crônica e resposta imune que determinam o aspecto 

clínico da doença. Deve-se ressaltar que a periodontite crônica é uma doença 

determinada por fatores genéticos e ambientais que contribuem para uma variação 

individual. Descobertas realizadas na última década sobre a interação entre as 

moléculas da osteoprotegerina (OPG), do ligante do receptor do ativador do fator 

nuclear kappa-ß (RANKL) e do receptor do ativador do fator nuclear kappa-ß (RANK) 

no processo de reabsorção óssea, revelaram um sistema molecular que durante 

muitos anos permaneceu inexplicável sobre o mecanismo de reabsorção óssea. A 

OPG é uma citocina crítica para a diferenciação, ativação e sobrevivência dos 

osteoclastos, agindo como regulador da homeostase entre osteoblastos e 

osteoclastos. O objetivo deste trabalho foi investigar a associação entre um 

polimorfismo na região -950 (T/C) promotora da osteoprotegerina e a suscetibilidade 

genética à periodontite crônica. Amostras de saliva foram obtidas de um total de 104 

pacientes, não-fumantes, brasileiros e com periodontite crônica (n = 52) e periodonto 

saudável (n = 52). O polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) no gene da OPG 

T950C foi investigado pela técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e 

pela técnica do Polimorfismo do Fragmento de Restrição (FRLP). A análise 

estatística foi realizada utilizando o teste qui-quadrado. A distribuição dos genótipos 

(p = 0,54) e as freqüências alélicas (p = 1,0) em pacientes com periodontite crônica 

e em pacientes com periodonto saudável não mostrou diferenças estatisticamente 

significativas na região promotora do gene OPG. Quanto a etnia, a raça branca 

(57,7%) e não-brancos (42,3%) não apresentaram diferença estatisticamente 

significativa em genótipos na freqüência entre pacientes saudáveis (0,15) e doentes 

(0,98). Concluímos que não há associação entre o polimorfismo T950C na OPG e 

periodontite crônica em diferentes grupos étnicos de pacientes brasileiros. 
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Abstract 

 

Chronic periodontitis (CP) is characterized by the irreversible loss of 

supporting tissues around the teeth, and frequently leads to tooth loss. It is an 

infection caused by specific periodontal pathogens that induce a chronic 

inflammation and immune response that determine the clinical aspect of the disease. 

It should be pointed out that chronic periodontitis is a disease determined by genetic 

and environmental factors that contribute to individual variation. Discoveries made 

over the last decade about the interaction between the osteoprotegerin (OPG) 

molecules of the receptor activator of nuclear kappa-ß factor ligand (RANKL) and the 

receptor activator of the nuclear kappa-ß factor (RANK) in the process of bone 

resorption, have revealed a molecular system with regard to the mechanism of bone 

resorption, which had remained unexplainable for many years. OPG is a critical 

cytokine for the differentiation, activation and survival of osteoclasts, acting as a 

regulator of homeostasis between osteoblasts and osteoclasts. The aim of this study 

was to investigate the association between -950 (T/C) polymorphism in the promotor 

region of osteoprotegerin (OPG) and genetic susceptibility to chronic periodontitis. 

Saliva samples were obtained from a total of 104 Brazilian non-smoker patients, with 

chronic periodontitis (n = 52) and in a healthy condition (n =52). The single nucleotide 

polymorphism (SNP) in the OPG T950C gene was investigated by the Polymerase 

Chain Reaction technique (PCR) and by the Restriction Fragment Length 

Polymorphism Technique (FRLP). Statistical analysis was performed using the Chi-

square test. The distribution of genotypes (p = 0.54) and the allelic frequencies (p = 

1.0) in patients with chronic periodontitis and healthy patients showed no statistically 

significant differences in the promotor region of the OPG gene. As regards ethnicity, 

the white race (57.7%) and non-whites (42.3%) presented no statistically significant 

differences in genotypes in the frequency between healthy (0.15) and diseased 

patients (0.98). It was concluded that there was no association between the T950C 

polymorphism in OPG and chronic periodontitis in different ethnic groups of Brazilian 

patients. 
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1. Introdução 

 

A periodontite crônica é caracterizada pela perda irreversível dos tecidos de 

suporte ao redor dos dentes, o que conduz frequentemente a perda dos mesmos. É 

uma infecção causada por patógenos periodontais específicos que induzem a 

inflamação crônica e resposta imune que determinam o aspecto clínico da doença. 

(GARLET et al, 2004). Estudos mostraram que esta doença é determinada por 

fatores genéticos e ambientais que contribuem para a variação individual 

(KORNMAN et al, 1997; KINANE e MARSHALL, 2001). Além disso, fatores de risco 

hereditários podem influenciar mecanismos inflamatórios ou imunes que, se 

ineficazes ou exacerbados, aumentam o potencial patogênico do biofilme em 

indivíduos suscetíveis (SCHENKEIN e VAN DYKE, 1994). De acordo com a 

Academia Americana de Periodontia (AAP, 2005) entre 5 a 15% das pessoas 

apresentam periodontite avançada e 50% dos adultos têm pelo menos um tipo de 

periodontite moderada. No Brasil, 50% da população entre 35 e 44 anos apresentam 

alguma forma de doença periodontal, segundo dados do Programa de Saúde Bucal 

do Brasil (PSB, 2003). 

O osso é um tecido dinâmico, continuamente renovado em um processo 

conhecido como remodelação óssea ou turnover ósseo (COEN et al, 2002). A 

massa óssea é o resultado dos processos contínuos de remodelação que envolve a 

reabsorção óssea (osteólise) pelos osteoclastos e a formação de novo osso 

(osteogênese) pelos osteoblastos (BRANDSTROM et al, 2001). O turnover ósseo 

pode ser regulado por vários fatores como: doenças, drogas, hormônios sistêmicos 

(paratormônio, calcitonina e calcitriol), citocinas inflamatórias locais (interleucinas IL-

1 e IL-6), fatores do crescimento como o fator de necrose tumoral (TNF – do inglês 

tumor necrosis factor) e mediadores do metabolismo ósseo (RANK - Receptor 

Ativador do fator Nuclear Kappa ß;  RANKL - Ligante do Receptor Ativador do fator 

Nuclear Kappa ß ; OPG - Osteoprotegerina ).  

A osteólise realizada pelos osteoclastos é um dos principais sinais da doença 

periodontal. A diferenciação dos monócitos em osteoclastos (osteoclastogênese) é 

controlada pelo sistema RANK/RANKL/OPG, que foi identificado em recentes 
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descobertas e permitiu não somente um melhor entendimento da biologia óssea 

envolvendo o turnover, mas também uma melhor compreensão da sua relação com 

diversas patologias ósseas relacionadas à osteólise (LAWRENCE et al, 2005; 

MALIK et al, 2007).   

A osteoprotegerina (OPG), também conhecida como fator de inibição 

osteoclástica atua como um antagonista de RANKL. A principal função da OPG 

consiste em diminuir a atividade osteoclástica e proteger o organismo contra a perda 

óssea. Por isso, é uma citocina crítica para a diferenciação, ativação e sobrevivência 

dos osteoclastos, agindo como reguladora da homeostase entre osteoblastos e 

osteoclastos (SHALHOUB et al 1999; BRANDSTROM et al, 2001; WADA et al, 

2001). 

 Vários estudos têm investigado a influência de uma mudança na relação 

OPG/RANKL sobre os tecidos periodontais e sugerem que as alterações locais 

desta relação podem ter relevância para a ocorrência de doença periodontal 

(CROTTI et al, 2003; MOGI et al, 2004; BOSTANCI et al, 2007). Polimorfismos no 

gene da OPG apresentam um impacto potencial sobre a expressão desta proteína e 

podem provocar um desequilíbrio na relação OPG/RANKL (MOGI et al, 2004; 

BOSTANCI et al, 2007). Juntamente com o fator estimulador de colônias de 

macrófagos (M-CSF do inglês macrophage colony-stimulating factor), RANKL é 

fundamental na indução da osteoclastogênese tanto in vitro quanto in vivo (SUDA et 

al, 1999). 

 Não há estudos de associação entre polimorfismos no gene da OPG e 

periodontite crônica na população brasileira. Segundo PARK et al. (2008), um único 

gene não é suficiente ou essencial para o desenvolvimento da doença periodontal e 

esta parece ser influenciada por mais de um gene, e a identificação de 

polimorfismos nesses genes poderiam proporcionar uma valiosa ferramenta para 

determinar a susceptibilidade ao desenvolvimento de periodontite crônica.  
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2. Revisão de Literatura 

2.1. Periodontite Crônica Generalizada  

 

O periodonto é formado pelo periodonto de proteção (gengiva) e periodonto 

de sustentação (ligamento periodontal, cemento radicular e osso alveolar). A 

principal função do periodonto de sustentação é absorver e distribuir as forças 

geradas durante a mastigação.  

A doença periodontal é uma doença infecto-inflamatória que afeta os tecidos 

periodontais (ARMITAGE, 2004). Esta doença caracteriza-se principalmente pela 

perda de inserção do ligamento periodontal e destruição do tecido ósseo adjacente. 

A evolução deste processo pode levar à perda dos dentes. 

A periodontite crônica é uma doença multifatorial e embora a infecção 

bacteriana seja uma causa primária, a incidência e a gravidade da doença são 

determinadas pela resposta do hospedeiro a esta infecção (PAGE et al, 1997; 

EHMKE et al, 2003). A resposta do hospedeiro é influenciada por fatores de risco 

variáveis como a higiene oral e o tabagismo, e por fatores invariáveis como idade, 

sexo e hereditariedade (WAGNER et al, 2007). Estudos indicaram que não só a 

periodontite agressiva, mas também a periodontite crônica pode ter uma origem 

genética (MICHALOWICZ et al, 2000; JOHAN et al, 2006).  

Segundo ARMITAGE (2004) as principais características da periodontite 

crônica são: (1) ocorre principalmente em adultos, porém pode acometer crianças e 

adolescentes; (2) a presença de irritantes locais é compatível com a severidade da 

doença; (3) cálculo subgengival é frequentemente encontrado; (4) está associada 

com um variado padrão microbiano; (5) normalmente tem taxa de progressão leve à 

moderada, mas pode apresentar períodos de progressão rápida; (6) pode estar 

associada com fatores locais predisponentes; (7) pode ser influenciada ou estar 

associada com doenças sistêmicas; (8) pode ser influenciada por tabagismo e por 

estresse emocional. Ainda, de acordo com este autor, a periodontite crônica pode 

ser considerada localizada (sítios afetados ≤ 30%) ou generalizada (sítios afetados ≥ 

30%). ARMITAGE (1996) afirmou também que os sinais de inflamação gengival e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ligamento_periodontal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dente
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profundidade de sondagem são exames tradicionais e que proporcionam muita 

validade ao diagnóstico da doença periodontal. 

 

2.2. Histofisiologia do Tecido Ósseo 

 

O tecido ósseo é uma reserva mineral de cálcio com capacidade de suporte 

estrutural (ROBERT et al, 1987). É formado por uma parte orgânica e outra 

inorgânica. Apresenta uma matriz orgânica protéica formada principalmente por 

colágeno, impregnada com sais minerais, incluindo fosfato de cálcio, carbonato de 

cálcio e pequenas quantidades de fluoreto de cálcio e fluoreto de magnésio. O tecido 

ósseo possui uma forma complexa onde a fase inorgânica predominantemente 

guarda uma estreita relação estrutural e química com a hidroxiapatita (DIAZ, 1998).  

O tecido ósseo é composto basicamente por 4 tipos celulares: as células 

mesenquimais indiferenciadas, os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. As 

células mesenquimais indiferenciadas, sob determinado estímulo, podem se 

diferenciar e se transformar em osteoblastos. Por outro lado, os osteoclastos são 

derivados dos monócitos, oriundos da linhagem hematopoiética (LECKA-CZERNIK 

et al, 2006). 

Os osteoblastos estão associados à osteogênese. Eles sintetizam a parte 

orgânica da matriz óssea, composta por colágeno tipo I, fatores de crescimento, 

glicoproteínas e proteoglicanas. Os osteoblastos também armazenam fosfato de 

cálcio, participando da mineralização da matriz e possuem um sistema de 

comunicação intercelular semelhante ao existente entre os osteócitos. Quando os 

osteoblastos tornam-se completamente envoltos pela matriz óssea a sua síntese 

protéica diminui, o seu citoplasma torna-se menos basófilo e passam a ser 

chamados de osteócitos.  

 Os osteócitos possuem prolongamentos que durante a formação óssea 

estendem-se até os osteócitos adjacentes proporcionando o fluxo de metabólitos e 

de mensageiros bioquímicos entre eles e o sangue. Portanto, os osteócitos possuem 

um papel fundamental na manutenção da integridade da matriz óssea.  
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Os osteoclastos são células gigantes, ramificadas e multinucleadas, formados 

a partir da fusão citoplasmática de seus precursores mononucleares (monócitos) da 

linhagem mielóide-hematopoiética que também originam os macrófagos. São 

formados em resposta ao hormônio da paratireóide e por mecanismos metabólicos 

descobertos recentemente (LECKA-CZERNIK et al, 2006). Eles são responsáveis 

pela absorção e remodelação do tecido ósseo e podem se degenerar após a 

reabsorção óssea. Para reabsorverem o osso de forma eficaz, os osteoclastos 

ligam-se firmemente à superfície óssea usando uma actina especializada. Zonas 

hermeticamente fechadas (lacunas de howship) e invaginações na membrana 

celular são formadas para aumentar a superfície de contado do osteoclasto com o 

osso. Posteriormente ocorre a liberação de ácido clorídrico e da enzima proteolítica 

catepsina k sobre a superfície do osso (TEITELBAUM et al, 2003). Portanto, o 

osteoclasto simultaneamente dissolve a porção inorgânica e degrada a matriz 

orgânica óssea, protegendo as células vizinhas de danos através das lacunas de 

howship. 

Os osteoclastos trabalham na remodelação óssea sob o controle de células de 

linhagem osteoblástica que expressam tanto o M-CSF quanto RANKL.  Ratos que 

não expressam funcionalmente M-CSF, apresentaram osteopetrose, devido à falta 

de osteoclastos (KARSENTY et al, 2002). Estudos mostraram que depois de uma 

injeção de paratormônio a expressão de RANKL é aumentada em 

osteoblastos/células do estroma, levando a ativação dos osteoclastos existentes 

(MA et al, 2003; TEITELBAUM et al, 2003; COSMAN et al, 2005). 

No tecido ósseo o paratormônio, glicocorticóides e prostaglandinas E2 

aumentam atividade do RANKL e reduzem a atividade da OPG. No micro ambiente 

da região óssea, mudanças teciduais ocorrem em resposta a ações do sistema 

imune inato e adquirido. A ativação de células específicas induzida por citocinas, 

fatores de crescimento, proteínas e hormônios parece ser o principal mecanismo de 

remodelação do tecido duro. Entretanto, o contato célula-célula na ativação do 

processo reabsortivo, na presença ou ausência de bactérias produtoras de 

lipopolissacarídeos, utiliza-se de receptores moleculares como o RANK, RANKL e a 

OPG (ROSKAMPL et al, 2007). 
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2.3. O Sistema RANK/RANKL/OPG na fisiologia óssea. 

 

Descobertas realizadas na última década sobre a interação entre as moléculas 

OPG, RANK e RANKL revelaram um mecanismo molecular que durante muitos anos 

permaneceu inexplicável sobre o processo de reabsorção óssea.  

SIMONET et al. (1997) relataram que Boyle e cols. da Amgen Inc. (Thousand 

Oaks, CA, USA) descobriram a OPG inesperadamente em estudos para identificar 

fator de necrose tumoral (TNF) numa geração de camundongos que sobre-

expressavam receptores TNF. Ainda em 1997, SIMONET et al. isolaram uma 

glicoproteína capaz de regular a remodelação óssea. Esta proteína, pertencente à 

superfamília TNF, foi então denominada de osteoprotegerina (OPG). Em contraste 

com os demais membros dessa família, a OPG não se encontra ancorada nas 

membranas celulares e não apresenta uma estrutura de domínio intracelular, 

atuando apenas no ambiente extracelular. Os autores realizaram uma série de 

ensaios in vitro e in vivo para compreender melhor o papel desta glicoproteína. Os 

estudos mostraram que ratos transgênicos que expressavam excesso de OPG 

desenvolviam osteopetrose, que é uma patologia caracterizada pelo aumento da 

densidade óssea e diminuição da atividade osteoclástica. Além disso, a 

administração de OPG inibiu a diferenciação osteoclástica in vitro. Adicionalmente, a 

administração de OPG recombinante aumentou a densidade óssea em ratos 

normais e evitou que ratas ovariectomizadas perdessem tecido ósseo na mesma 

proporção que a administração de bisfosfonatos. Juntos, estes ensaios 

experimentais deram suporte à descoberta de que a OPG é um  inibidor local da 

atividade osteoclástica.  

Em 1998, YASUDA et al. identificaram outros dois membros da superfamília do 

TNF, o RANK e o seu ligante RANKL, e verificaram que estas moléculas também 

estão envolvidas no processo de reabsorção óssea. Durante as décadas anteriores, 

pesquisadores já tinham demonstrado que uma interação célula-célula entre 

osteoblastos ou células do estroma com células progenitoras de osteoclastos era 

essencial para que ocorresse a osteoclastogênese (SUDA et al, 1995). Assim, esses 

pesquisadores observaram que RANKL estava presente na membrana dos 
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osteoblastos e das células do estroma e era responsável pela sinalização da 

reabsorção óssea e pela diferenciação de pré-osteoclastos (monócitos) em 

osteoclastos. RANKL também poderia ser encontrado como uma proteína solúvel, 

produzida por osteoblastos quando estimulados por fatores osteotrópicos como 

hormônio da paratireóide (paratormônio), TNF-α e prostaglandinas. Alguns estudos 

demonstraram que RANKL sinalizava para RANK, um receptor transmembrana tipo I 

expresso em monócitos (células precursoras de osteoclastos), macrófagos, 

osteoclastos maduros e células dendríticas (KHOSLA, 2001; TANAKA et al, 2005). 

Assim, a partir da interação RANK/RANKL ocorria a formação e atividade dos 

osteoclastos e conseqüentemente, a reabsorção do tecido ósseo (LACEY et al, 

1998). YASUDA et al. (1998) verificaram ainda que a OPG era capaz de regular este 

processo de reabsorção pela sua capacidade de união ao RANKL, evitando assim a 

interação RANKL/RANK e, por conseguinte, a reabsorção óssea.  

Baseado na descoberta deste mecanismo, observou-se que um desequilíbrio 

na interação RANK/RANKL/OPG estava relacionado às doenças de perda de tecido 

ósseo como a osteoporose pós-menopausa, artrite reumatóide, doenças ósseas 

induzidas por tumores, periodontite e mais recentemente, doenças peri-implantares.  

 

2.3.1. Osteoprotegerina 

 

 Também conhecida como fator de inibição osteoclástica a osteoprotegerina é 

uma proteína constituída de 401 aminoácidos, pertencente à superfamília TNF 

(SIMONET et al, 1997). O gene da OPG foi clonado e caracterizado por MORINAGA 

et al. (1998) e está situado no cromossoma 8q23-24 e representa uma única cópia 

do gene com 5 éxons, medindo 29 kb. O códon terminal da tradução está situado no 

éxon 5 de uma típica adição de cauda poly-A e reside 173 nucleotídeos posterior à 

terminação da tradução. O local principal da iniciação da transcrição está a 67 

nucleotídeos acima do códon de iniciação da transcrição.   

A OPG é expressada por uma variedade de órgãos e tecidos, tais como 

coração, pulmão, rim, baço, parede dos vasos, estômago, intestino, cérebro, 
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glândula tireóide e osso e é sintetizada por células do estroma da medula óssea, 

pelos osteoblastos, pelas células dendríticas do sistema imune e por células 

musculares lisas da parede vascular (SIMONET et al, 1997; YASUDA et al, 1998, 

WADA et al, 2001). A OPG é uma citocina fundamental para a diferenciação, 

ativação e sobrevivência dos osteoclastos, agindo como regulador da homeostase 

entre osteoblastos e osteoclastos (SHALHOUB et al, 1999). A OPG é antagonista de 

RANKL e se liga a este receptor impedindo que ocorra a interação RANK-RANKL e, 

por isso, inibe a osteoclastogênese (BRANDSTROM et al, 2001; WADA et al, 2001). 

A expressão normal de RANKL pode estar associada a uma sub-expressão da OPG, 

de modo que a relação aumentada de RANKL/OPG promova mudanças em favor da 

osteoclastogênese. Portanto, a relação RANKL/OPG no microambiente determina o 

equilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea sendo o fator determinante da 

massa óssea (BUCAY et al, 1998; ROUX e ORCEL, 2000; BRANDSTROM  et al, 

2001).  

 

2.3.2.  RANK 

 

O Receptor Ativador do Fator Nuclear Kappa-ß (RANK) é uma proteína 

transmembrana cuja expressão foi inicialmente detectada apenas em monócitos, 

osteoclastos maduros e células dendríticas. Porém, atualmente a expressão de 

RANK ocorre em vários tecidos e sua expressão foi relatada em glândula mamária 

(FATA et al, 2000) e algumas células cancerosas, incluindo câncer de mama e da 

próstata, dois tipos de tumores com elevado potencial de metástase óssea (KIM et 

al, 2006; CHEN et al, 2006).  

Quando ocorre contato entre o receptor RANK situado na membrana 

plasmática dos monócitos, que são as células precursoras dos osteoclastos e o seu 

ligante (RANKL), inicia-se uma serie de alterações citoplasmáticas nos monócitos 

que acabam se fundindo e formando os osteoclastos maduros, uma célula gigante e 

multinucleada.  Mutações ativadoras no exon 1 de gene de RANK causaram um 

aumento desse sinalizador e um conseqüente aumento da formação de osteoclastos 
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e consequentemente osteólise em pacientes com doença de Paget do osso 

(HUGHES et al, 2000)  

 

2.3.3. RANKL 

 

O Ligante do Receptor Ativador do fator Nuclear Kappa-ß (RANKL) é também 

uma proteína transmembrana membro da superfamília do fator de necrose tumoral 

(TNF). Pode ser sintetizado pelos osteoblastos, células do estroma da medula 

óssea, pelos linfócitos T e células endoteliais. É expressada sobre a membrana 

dessas células ou secretada para o meio extracelular (IKEDA et al, 2001). Este 

receptor tem função de ativar a diferenciação dos monócitos em osteoclastos 

(XIONG et al, 2006). RANKL é uma citocina chave na indução do osteoclastogênese 

tanto in vitro quanto in vivo (SUDA et al, 1999) e de fundamental importância para a 

diferenciação, ativação e sobrevivência dos osteoclastos. (SHALHOUB et al, 1999). 

A Expressão de RANKL é estimulada em osteoblastos/células do estroma pela 

maioria dos fatores que são conhecidos por estimularem a formação e atividade dos 

osteoclastos. RANKL é expressado em gânglios linfáticos, timo e pulmões, e em 

níveis mais baixos em uma variedade  de outros tecidos, incluindo baço e medula 

óssea (WADA et al, 2006). Estudos em camundongos mostraram que RANKL 

também é expressado em células do epitélio mamário durante a gravidez e é 

necessário para hiperplasia lactacional de células epiteliais mamárias e produção de 

leite (FATA et al, 2000). RANKL também é expressado por alguns tumores malignos 

que também expressam RANK, e assim pode desempenhar um papel de indutor da 

proliferação celular (KIM et al, 2006). 

 

2.4. RANK, RANKL e OPG nas doenças ósseas sistêmicas 

 

A osteoporose é uma desordem esquelética caracterizada por perda de tecido 

ósseo, aumentando assim o risco de fraturas. Embora a exata etiologia da 
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osteoporose ainda não esteja bem estabelecida, a mesma é decorrente do 

desequilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea, principalmente em mulheres 

com deficiência de estrógeno durante a menopausa. Isso porque foi demonstrado 

que o estrógeno é um importante regulador da reabsorção óssea, aumentando a 

expressão gênica e a síntese de OPG (HOFBAUER et al, 1999). Xu et al. (2000) 

demonstraram que a transcrição de RANKL era maior em tecidos ósseos de ratas 

ovariectomizadas. EGHBALI-FATOURECH et al. (2003) demonstraram que 

mulheres na pós-menopausa expressavam maiores níveis de RANKL nas células da 

medula óssea quando comparadas às mulheres na pré ou pós-menopausa que 

faziam reposição com estrógeno.  

A artrite reumatóide é uma doença inflamatória sistêmica crônica, caracterizada 

por uma hiperplasia sinovial invasiva, levando a uma progressiva destruição das 

articulações (SAIKA et al, 2001). Esse processo leva a uma elevada liberação de 

citocinas pró-inflamatórias como interleucinas, TNF e metaloproteinases da matriz 

(MMP – do inglês matrix metalloproteinase) que estão diretamente envolvidas na 

destruição óssea e cartilaginosa (FIRESTEIN, 2003). A influência do sistema 

RANK/RANKL/OPG na artrite reumatóide tem sido estudada e os resultados 

encontrados têm sugerido que ele desempenha um papel importante na destruição 

óssea nesta doença (GOLDRING e GRAVALLESE, 2000). KOTAKE et al. (2001) 

observaram que RANKL quando secretado por células T ativadas promovem 

inflamação em articulações, bem como destruição de tecido ósseo e cartilaginoso. 

GEUSENS et al. (2006) acompanharam durante 5 anos um grupo de indivíduos com 

artrite reumatóide. Os resultados desse estudo demonstraram que o nível de 

destruição óssea era alto em indivíduos com alto nível de inflamação e baixa relação 

OPG/RANKL e a destruição era baixa para pacientes com baixo nível de inflamação 

e alta relação OPG/RANKL. O Fator de Necrose Tumoral (TNF) é um mediador da 

destruição articular na artrite reumatóide por aumentar sistemicamente a circulação 

de precursores dos osteoclastos e promoverem a sua saída da medula óssea para o 

sangue periférico e em seguida para as articulações inflamadas, onde promovem a 

fusão dos monócitos em osteoclastos, juntamente com RANKL e interleucina-1 (LI et 

al, 2004). 
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Doenças ósseas induzidas por tumores podem causar destruição nos tecidos 

ósseos. Alguns estudos recentes demonstraram que os osteoclastos são os 

principais responsáveis por essas condições e que existe um importante 

envolvimento do sistema RANKL/RANK/OPG (GUISE e MUNDY, 1998). GIULIANI et 

al. (2001), por exemplo, observaram em biópsias de ossos medulares de pacientes 

com mieloma um aumento da expressão de RANKL e uma redução na expressão de 

OPG. 

A OPG parece proteger os grandes vasos sanguíneos da calcificação medial, 

com base na observação da função renal e calcificação aórtica que ocorre em 

camundongos (BUCAY et al, 1998). Além disso, a ausência de OPG em 

camundongos acelera a aterosclerose, sugerindo que OPG protege contra esta 

complicação do sistema circulatório.  

 

2.5. RANK, RANKL e OPG nos tecidos periodontais  

 

A perda de tecido ósseo alveolar é uma conseqüência marcante da periodontite 

e por isso o papel desempenhado por RANK/RANKL/OPG no processo de 

reabsorção óssea tem sido alvo de vários estudos nos últimos anos.  

TENG et al. (2000) utilizando um modelo animal sugeriram o envolvimento de 

RANKL e OPG na patogênese da periodontite. Estudos em humanos demonstraram 

que citocinas inflamatórias, presentes no fluido gengival de pacientes com 

periodontite, são capazes de modular a produção de RANKL e conseqüentemente a 

reabsorção óssea na doença periodontal. Em um estudo clínico, MOGI et al. (2004) 

avaliaram através de ensaio imunoenzimático (ELISA), a presença de RANKL e 

OPG no fluido gengival de pacientes saudáveis (controle), com periodontite leve, 

moderada e avançada. Os resultados demonstraram altos níveis de RANKL e baixos 

níveis de OPG em pacientes com periodontite. A relação RANKL/OPG no fluido 

gengival foi significantemente maior nos pacientes com periodontite quando 

comparado aos pacientes saudáveis. Adicionalmente, foi demonstrado ainda que na 
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periodontite leve os níveis de RANKL estavam maiores quando comparados à 

periodontite moderada e à periodontite avançada.  

LU et al. (2006) quantificaram OPG/RANKL no fluido e no tecido gengival de 

pacientes com periodontite e suas possíveis correlações com a severidade da 

doença. Vinte pacientes foram divididos em 4 grupos: periodonto normal, 

periodontite inicial, periodontite moderada, periodontite avançada. Os autores 

observaram que os níveis de RANKL estavam mais elevados e os de OPG mais 

baixos no fluido gengival de sítios doentes, sugerindo o papel de RANKL com o 

estado de doença. A avaliação imunohistoquímica demonstrou que células positivas 

para RANKL estavam significantemente distribuídas no tecido gengival doente 

quando comparado as amostras de sítios saudáveis. Por outro lado, poucas células 

foram marcadas com OPG nos sítios com periodontite. 

Níveis de RANKL e OPG no fluido gengival de indivíduos saudáveis, com 

gengivite, com periodontite crônica, com periodontite agressiva generalizada e com 

periodontite crônica submetidos à terapia com imunossupressores foram 

comparados. Os resultados demonstraram que os níveis de RANKL eram baixos na 

saúde e na gengivite e aumentavam nas periodontites. Os níveis de OPG eram mais 

altos na saúde quando comparados aos outros grupos e a relação RANKL/OPG era 

maior nas periodontites quando comparada a saúde e a gengivite. Neste estudo, os 

resultados da relação RANKL/OPG foram positivamente correlacionados com a 

profundidade de sondagem e o nível de inserção clínico (BOSTANCI et al, 2007). 

MONOV et al. (2006) avaliaram os níveis de RANKL em 84 amostras de fluido 

crevicular peri-implantar pelo método ELISA. Os autores objetivaram correlacionar 

os parâmetros clínicos associados à inflamação peri-implantar e a destruição óssea 

com os níveis de RANKL. A quantidade total de RANKL não demonstrou correlação 

com profundidade de sondagem, índice de sangramento da mucosa peri-implantar e 

índice de placa. Além disso, os autores não conseguiram detectar OPG no fluido 

crevicular peri-implantar de nenhuma amostra. 

Outro estudo avaliou os níveis de RANKL e OPG em 39 indivíduos. Um total de 

86 implantes, onde 79 eram saudáveis, 4 apresentavam mucosite e 3 peri-implantite 

foram analisados. Os resultados demonstraram que a quantidade total e a 
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concentração de RANKL não foram correlacionadas com a idade dos indivíduos e 

com nenhum dos parâmetros clínicos obtidos. A concentração de OPG não 

demonstrou nenhuma correlação com os parâmetros clínicos e com os níveis de 

RANKL. Foi sugerido que a baixa concentração de RANKL obtida pode ser devido à 

maior parte das amostras serem de indivíduos com implantes saudáveis (ARIKAN et 

al (2008). 

 

2.6. Polimorfismos Genéticos 

 

Polimorfismos genéticos simples, também conhecidos como SNPs (do inglês - 

single nucleotide polymorphisms) correspondem a ocorrências regulares e 

simultâneas de dois ou mais genótipos descontínuos em uma única população. 

Referem-se à existência de dois ou mais alelos em um dado lócus, com uma 

freqüência alélica maior do que 1 % na população. Estas variações genéticas na 

seqüência dos nucleotídeos são visíveis no DNA genômico e os portadores delas 

são considerados biologicamente normais (KORNMAN et al, 1997). Os SNPs 

representam a variação mais comum do DNA do genoma humano, e alelos 

polimórficos têm sido implicados no aumento da susceptibilidade a doenças 

humanas complexas (TREVILATTO et al, 2003).  

Genes que potencialmente representam um papel na etiologia de uma 

determinada alteração de desenvolvimento, alteração no quadro fisiológico ou 

patológico são determinados como candidatos a esta alteração. A hipótese de que a 

forma variante possa estar associada à função alterada de um gene em particular e, 

conseqüentemente possa exercer algum papel na etiologia de determinadas 

doenças, pode ser analisada através da observação das freqüências destes 

polimorfismos em indivíduos afetados (TREVILATTO et al, 2003). 

No passado, alguns estudos não confirmaram uma associação entre doença 

periodontal e polimorfismos em genes candidatos, incluindo a interleucina (IL) IL-1, 

IL-2, IL-4, fator de necrose tumoral (TNF-), fator de transformação do crescimento 

beta (TGF-β - do inglês transforming growth factor beta) e metaloproteinase da 
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matriz  (BORRELL e PAPAPANOU 2005, LOOS et al, 2005; ASTOLFI et al, 2006). 

Outros estudos mostraram que o envolvimento de polimorfismos no gene IL-1 na 

patogênese da periodontite é controverso (ROGERS et al, 2002; SAKELLARI et al, 

2003; HEITZ-MAYFIELD 2005; TONETTI e CLAFFEY 2005). Em contrapartida, 

outros autores relataram uma associação entre polimorfismos na IL-1 e a incidência 

de periodontite (POCIOT et al, 1992; KORNMAN et al, 1997;  MCDEVITT et al, 2000; 

CULLINAN et al, 2001). 

PARK et al. (2008) investigaram a distribuição de polimorfismo no gene da 

OPG em 35 pacientes coreanos com periodontite crônica e 14 com periodontite 

agressiva e compararam com o gene de 49 pacientes com o periodonto normal. Um 

total de sete polimorfismos conhecidos e uma nova mutação foram identificados. Os 

alelos T950 e G1181 foram mais comuns em pacientes com periodontite do que nos 

indivíduos com periodonto normal. O alelo G1181 foi associado com pacientes com 

periodontite agressiva. Esses autores concluíram que o alótipo TG de T950C e 

G1181C em polimorfismos do gene da OPG pode ser marcador genético útil e que 

estudos adicionais em uma população maior serão necessários para determinar se 

esses alelos contribuem diretamente para a suscetibilidade à periodontite. 

A relação de dois polimorfismos no gene da OPG em 97 pacientes caucasianos 

com periodontite crônica e 97 pacientes com o periodonto normal foi avaliada. Todos 

os voluntários eram não-fumantes, caucasianos e tinham entre 35-77 anos de idade 

(112 homens, 82 mulheres). Todos os pacientes tinham que ter pelo menos 18 

dentes remanescentes e apresentar boa saúde geral. Os critérios de exclusão 

foram: doenças bucais (exceto carie e doença periodontal), terapia ortodôntica em 

curso, história de doença local ou sistêmica com influência sobre o sistema imune, 

diabetes mellitus, hepatite, infecção por HIV, quimioterapia imunossupressora em 

curso, gravidez ou aleitamento. Os resultados desta investigação mostraram que 

não ocorria associação entre os dois polimorfismos investigados no gene da OPG 

com a Periodontite Crônica (WAGNER et al, 2007). Da mesma forma, JOHAN et al. 

(2001) investigaram a relação entre polimorfismo na gene da osteoprotegerina 

(OPG, T245G) com a periodontite crônica severa em 137 pacientes. Os autores 

concluíram que esta região não apresentava relação com periodontite crônica 

severa generalizada em pacientes caucasianos. 
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JUNG et al. (2007) em outro estudo analisou 385 mulheres coreanas pós-

menopausa. Os níveis séricos do OPG, RANKL solúvel, osteocalcina, colágeno tipo 

I, paratormônio, cálcio, fósforo e densidade mineral óssea (BMD - do inglês bone 

mineral density) na coluna lombar e no fêmur foram medidos.  Uma associação com 

a BMD foi encontrado para o polimorfismo G1181C OPG. O polimorfismo do gene 

da OPG G1181C, isoladamente e em combinação com o polimorfismo de RANKL foi 

identificado como um fator genético associado com a BMD (JUNG et al, 2007). 

BAIONI et al. (2008) estudou a relação entre doença renal crônica e doença 

periodontal em 224 indivíduos a partir da investigação de polimorfismo na região 950 

do gene da OPG. Não foi encontrada associação entre o polimorfismo estudado e a 

suscetibilidade à doença renal crônica em pacientes com doença periodontal. 

SOEDARSONO et al. (2006) não encontraram relação na população japonesa 

entre polimorfismos em RANK-RANKL-OPG e periodontite agressiva. Contudo, 

MOREIRA et al. 2007 e KORNMAN et al. 1997 relacionaram a doença periodontal a 

outros polimorfismos, como por exemplo, o da Interleucina-6 que é um mediador 

inflamatório envolvido na remodelação óssea. 

O polimorfismo G1181C do gene OPG somente ou associado ao polimorfismo 

de RANKL rs2277438, foi identificado como um fator relativo de baixa densidade 

óssea (KIM et al, 2007). Em outro estudo, HSU et al. (2006) encontraram forte 

relação entre variações genéticas envolvendo RANKL/RANK/OPG e baixa 

densidade óssea em diferentes locais do esqueleto humano de homens adultos, 

mas não em mulheres. 
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3. Objetivo 

  

 Investigar a associação entre o polimorfismo T950C na região promotora da 

osteoprotegerina e a suscetibilidade genética à periodontite crônica. 
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4. Material e Métodos 

 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense, sendo aprovado sob o protocolo CEP CMM/HUAP nº 015/09. 

Todos os indivíduos foram informados da natureza do estudo e, para serem 

incluídos no trabalho, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(anexo 1), estando dispostos a seguir as orientações e cronogramas apresentados. 

Os pacientes foram submetidos à anamnese, contendo identificação, história médica 

e odontológica, condição geral de saúde, ficha de exame clínico intra-oral e 

odontograma. 

 

4.1. Amostra 

 

Uma amostra de 104 indivíduos brasileiros, 44 (38,5%) homens e 60 (61,5%) 

mulheres, foi selecionada na clínica de Odontologia da Universidade Federal 

Fluminense e foi dividida em dois grupos (A e B). Quanto à etnia, a raça branca foi 

predominante (57,7%) em comparação com os afro-americanos, juntamente com os 

indivíduos mulatos (42,3%). No entanto, esta diferença não foi significativa, segundo 

o teste qui-quadrado. Todos os indivíduos tinham mais de 35 anos, com media de 

idade de 53,2 anos (35-76) para os pacientes com periodontite crônica e média de 

46,3 anos (35-71) para os pacientes saudáveis (Tabela 1). 
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Tabela 1. Características clínicas dos dois grupos (n=104). 

Parâmetros 
Periodonto normal 

(n=52) 

 

Periodontite crônica 

(n=52) 

Idade (anos, variação) 46,3  6,7 

(35-71) 

53,2  8,4 

(35-76) 

Sexo (n; %) 

     Feminino 

     Masculino 

 

33 (63,4) 

19 (36,6) 

 

31 (59,6) 

21 (40,4) 

Etnia (n;%) 

     Caucasiano 

     Afro-americano 

     Mulato 

 

31 (59,6) 

14 (26,9) 

7 (13,5) 

 

29 (55,8) 

7 (13,4) 

16 (30,8) 

 

Grupo A: Grupo controle formado por 52 pacientes com periodonto normal 

atendidos regularmente na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 

Fluminense (Fig. 1). 

 

 

 
Figura 1. Periodonto normal 
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Grupo B: O Grupo teste que foi composto por 52 pacientes com periodontite 

crônica regularmente atendidos na Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal Fluminense (Fig. 2). 

 

 Indivíduos saudáveis, não fumantes, de ambos os gêneros, com idade 

superior a 35 anos e etnia branca, negra e parda foram incluídos neste estudo. Os 

critérios de exclusão da pesquisa foram: uso crônico de drogas antiinflamatórias; 

terapia imunossupressora; infecção por HIV; história de doença conhecida que 

pudesse comprometer ou alterar a função imune; gravidez ou lactação durante a 

pesquisa; doenças dos tecidos moles e duros da boca (exceto cárie e doença 

periodontal para o grupo teste); pacientes de origem asiática. 

Neste trabalho o diagnóstico da periodontite crônica generalizada foi realizada 

com base nos seguintes parâmetros clínicos: sangramento à sondagem; 

profundidade de sondagem; inflamação gengival; cálculo subgengival e exsudato 

purulento. Em algumas situações radiografias periapicais foram utilizadas como 

método auxiliar para diagnóstico.  

Os parâmetros clínicos de profundidade e sangramento à sondagem foram 

avaliados nas superfícies mesial, vestibular e distal de todos os elementos dentários 

presentes. Medidas dicotômicas (ausência e presença) foram registradas para os 
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parâmetros presença de cálculo dentário subgengival, lesão de furca, exsudato 

purulento e inflamação. 

No grupo A (controle) os parâmetros utilizados para o diagnóstico de 

periodonto normal foram: sangramento a sondagem ≤ 30% dos sítios sondados; 

profundidade de sondagem ≤ 3 mm (Gargiulo et al, 1961) em todos os sítios 

sondados; mobilidade dentária fisiológica em todos os elementos; inexistência de 

lesão de furca; ausência de exsudato purulento e ausência de cálculo dentário 

subgengival. 

 No grupo B (teste) os parâmetros utilizados para o diagnóstico de periodontite 

crônica generalizada foram: sangramento a sondagem em mais de 30% dos sítios 

sondados; profundidade de sondagem ≥ 4 mm em mais de 30% dos sítios sondados; 

presença de exsudato purulento, presença de cálculo dentário subgengival e 

presença de inflamação gengival.  

Todas as medidas foram realizadas por um único examinador. Para a 

calibração intra-examinador foram realizados exames repetidos após uma semana 

em dez pacientes, em três sítios por dente, gerando medidas repetidas. Esse 

intervalo permitia a não memorização de medidas e garantia a provável inalteração 

das mesmas. 

 

4.2. Coleta de Material Biológico 

 

Amostras de saliva foram coletadas de todos os indivíduos e usadas como 

fonte de DNA genômico seguindo protocolos previamente publicados. (TREVILLATO 

e LINE, 2000).  

Os pacientes realizaram um bochecho vigoroso com uma solução de 5 mL de 

soro fisiológico, durante 1 minuto. O volume de 15 mL do bochecho foi 

acondicionado em tubos de polipropileno de 50 mL. Posteriormente estes tubos 

contendo a coleta de saliva foram colocados na centrífuga (Centrifuge 5403 - 

Eppendorf, Hamburg Germany) e centrifugados a 550 g durante 10 minutos para 
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sedimentação do pellet de células. O sobrenadante foi descartado em solução de 

hipoclorito de sódio a 3 % e o pellet ressuspendido em 1mL de solução de extração 

(Tris-HCl 10mM, pH 7.8; EDTA 5mM; SDS 0.5%). Em seguida estas amostras de 

material biológico foram transferidas para um tubo Eppendorf de 1,5mL e 

congeladas a -20º C até o momento da extração do DNA. 

 

4.3. Extração do DNA 

 

Previamente à extração do DNA, as amostras foram descongeladas e 

incubadas com 100µg/mL de Proteinase K a 25mg/mL (Fungal, Invitrogen 

Laboratories, Cat nº25530-015) em banho-maria a 56º C overnight. Posteriormente 

foram submetidas a processos de precipitação utilizando-se 400µL de solução de 

acetato de amônio (10M) e agitadas manualmente por 5 minutos. Em seguida as 

amostras foram centrifugadas (Centrifuge 5403 - Eppendorf, Hamburg, Germany) 

por 15 minutos a 12000 RPM e o sobrenadante dividido em dois tubos Eppendorf 

contendo 700µL cada. O mesmo volume de álcool isopropílico gelado (700µL) foi 

adicionado em cada espécime e agitado vigorosamente.  

A formação de "nuvem de DNA” foi observada em cada espécime de todas as 

alíquotas que foram então centrifugadas por 20 minutos com 12000 RPM a 4°C. 

Posteriormente o sobrenadante foi descartado com cuidado para não deslocar o 

pellet de DNA e 1 mL de etanol 70% gelado foi adicionado e a amostra centrifugada 

por mais 15 minutos com 12000 RPM a 4°C. Em seguida o sobrenadante foi 

descartado e o tubo ficou aberto e emborcado em papel para secar por pelo menos 

30 minutos e evaporar o excesso de etanol 70%. Finalmente, o pellet de DNA foi 

ressuspendido em 100 µL de TE (10 mM Tris; 1mM EDTA) e a amostra de DNA 

congelada a -20º C. A concentração do DNA de cada amostra foi estimada através 

de medições em espectrofotômetro (KONICA Minolta, modelo CM-3630) a 260 e 280 

nm (MANIATIS, 1989). Apenas as amostras com relação A260nm/A280nm maior 

que 1,7 foram usadas. 
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4.4. Seleção do Gene Candidato  

 

O gene candidato ao polimorfismo relacionado à OPG foi determinado através 

da evidência de relação ou associação de recentes estudos envolvendo 

polimorfismos relacionados a diversas patologias ósseas 

Neste estudo, o polimorfismo investigado situa-se na posição -950 da região 

promotora do gene da OPG. Este mesmo polimorfismo também foi investigado por 

outros autores (BRANDSTROM et al, 2001; SOUFI et al, 2004). 

 

4.5. Reação em Cadeia da Polimerase  

 

Um fragmento de 331 PB (GenBank AB008821) foi amplificado pela  técnica de 

PCR com os seguintes pares de primers: F 5’ – CCC AGG GGA CAG ACA C – 3’ e 

R 5’ – GCG CGC AGC ACA GCA ACT T – 3’. A reação de amplificação foi realizada 

com 100 ng de DNA de cada paciente num volume de 30 µL contendo 15 µL GoTaq 

DNA Polymerase 5u/µL (Promega Corporation, Sunnyvale, CA, USA), 11,5 µL 5x 

Nuclease-Free Water (Promega Corporation, Sunnyvale, CA, USA) e 1,5 µL de cada 

primer (15pmoles/µL). As amostras foram colocadas no termociclador (Veriti® 

Thermal Cycler, Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) e a mistura submetida a 

uma desnaturação inicial a 96°C durante 5mim e por mais 35 ciclos contendo as 

seguintes etapas: desnaturação a 96°C por 45s; anelamento a 61°C por 45s; 

extensão a 72°C durante 45s. Após os ciclos, as amostras foram submetidas a uma 

extensão final por 10 mim a 72°C.  
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4.6. Polimorfismo de Fragmento de Restrição 

 

Para reconhecer os “locos” (sítios) onde ocorrem os polimorfismos a técnica de 

polimorfismo do fragmento de restrição (RFLP - do inglês restriction fragment length 

polymorphism) foi utilizada. Neste método enzimas de restrição são utilizadas para 

clivarem o fragmento de DNA apenas onde existem certas seqüências específicas 

de nucleotídeos – designados pelas letras iniciais dos nomes das bases que os 

formam: adenina [A], citosina [C], guanina [G] e timina [T]. A enzima de restrição 

utilizada foi a Hinc II (New England BioLabs, Hitchin, UK), que reconhece e corta o 

fragmento de DNA no sítio correspondente (5’...GTYRAC...3’ e 3’...CARYTG...5’; 

sendo Y= T ou C; e R = A ou G). Cada amostra continha um volume final de 17µl 

composto por: 2U (0,2µL) da enzima Hinc II; 2µL de tampão; 0,2µL de BSA; 7,6µL 

de H2O mili-q e 7 µL de produto de PCR. Para serem digeridas, as amostras foram 

colocadas em banho-maria a 37°C overnight.  

 

4.7. Eletroforese em Gel de Agarose 

 

A Eletroforese em gel é uma técnica de separação de moléculas que envolve a 

migração de partículas em um determinado gel durante a aplicação de uma 

diferença de potencial elétrico. O produto de digestão das amostras foi submetido à 

eletroforese em gel de agarose 1,4% (agarose + solução tampão de tris-borato-

EDTA). Em seguida o gel foi corado com brometo de etídio por 5 minutos e exposto 

em luz ultravioleta para ser visualizado. 

 

4.8. Definição dos Genótipos 

 

Os genótipos foram determinados por comparação dos padrões das bandas 

geradas pela enzima de restrição com um marcador de peso molecular de 100pb 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diferen%C3%A7a_de_potencial
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DNA Líder (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). O sítio de restrição é 

formado por uma simples troca de base (T/C) na seqüência genética que cria um 

local de clivagem pela enzima Hinc II. Os alelos resultantes da clivagem da Hinc II 

são chamados de C (presença do sitio de restrição pela Hinc II, com a geração de 

dois fragmentos: 248 e 83 pb) ou T (ausência do sítio de restrição da Hinc II, com 

um fragmento de 331 pb), baseado em BAIONI et al, 2008. 

 

4.9. Análise Estatística 

 

As diferenças na prevalência dos genótipos e alelos entre pacientes com 

periodontite crônica e indivíduos saudáveis foram analisados pelo teste do qui-

quadrado. P <0,05 foi considerado estatisticamente significativo. A análise estatística 

foi realizada com o software estatístico Epi Info 3.5.7. 
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5. Resultados 

A distribuição dos genótipos e as freqüências alélicas em pacientes com 

periodontite crônica e periodonto saudável estão resumidas na tabela 2.  

 
Tabela 2. Alelos e freqüência genotípica da OPG (T950C) na população padrão, no grupo com 
periodonto saudável e com periodontite crônica. 

SNP  

População 
padrão 

n (%) 

Periodonto 
saudável 

n (%) 

Periodontite 
Crônica 

n (%) 

valor P* OR (95%CI) 

Genótipos 

T T 

C T 

C C 

  

65 (62,5) 

24 (23,0) 

15 (14,5) 

  

31 (59,6) 

15 (28,9) 

06 (11,5) 

  

34 (65,4) 

09 (17,3) 

09 (17,3) 

  

  

0,21 

0,59 

  

(referência) 

0,55 (0,21-1,43) 

1,37 (0,38-4,97) 

  

CT+CC 

  

39 (37,5) 

  

21 (40,4) 

  

18 (34,6) 

 

0,54 

 

0,78 (0,35-1,73) 

Alelos 

T 

C 

 

154 (74) 

54 (26) 

 

77 (74) 

27 (26) 

 

77 (74) 

27 (26) 

1,00 1,00 (0,54-1,86) 

  

Total de indivíduos 

  

104 

  

52 

  

52 

    

* Teste qui-quadrado 

 

O presente estudo não revelou diferenças estatisticamente significativas nas 

freqüências de genótipos no gene da OPG (T950) entre pacientes com periodontite 

crônica generalizada e os pacientes saudáveis. Além disso, a análise das variantes 

não revelou qualquer influência significativa de sexo, idade ou grupo étnico sobre a 

distribuição do genótipo ou freqüência do alelo deste SNP (polimorfismo de 

nucleotídeo único) investigado (Tabela 3). A figura 3 ilustra a distribuição dos 

genótipos de 15 pacientes em gel de agarose. 
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Tabela 3. Freqüência genotípica da OPG (T950C) entre os grupos 
étnicos dos pacientes com saúde periodontal e periodontite crônica. 

 

Frequência 
Genotípica (n,%) 

Periodonto Saudável     Periodontite Crônica 

TT        CT+ CC TT CT+CC 

Caucasiano 16 (30.7) 15 (28.9) 19 (36.5) 10 (19.2) 

Não-caucasiano 15 (28.9) 6 (11.5) 15 (28.9) 8 (15.4) 

     

valor p * p = 0.15  p = 0.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PM   TT           CT                                                 CC                           

 
 

Figura 3. Produto de RFLP em gel de agarose de 15 pacientes.  
PM=Peso molecular; TT, CT e CC alelos 
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6. Discussão 

 

No presente estudo, a associação entre um polimorfismo na região promotora 

do gene da OPG e a susceptibilidade à periodontite crônica foi investigada. O 

sistema RANK-RANKL-OPG foi identificado recentemente como um mediador final 

da osteoclastogênese, o que representa um grande avanço na biologia óssea 

(BAIONI et al, 2008). Este eixo regulador está envolvido na destruição óssea 

inflamatória induzida por citocinas pró-inflamatórias (BOYLE et al, 2003).  

Estudos anteriores relataram que a mudança nos níveis de OPG pode 

desempenhar um papel importante na perda óssea observada na periodontite 

(GARLET et al, 2004; CROTTI et al, 2003). Ao contrário do nosso resultado, 

GARLET et al (2004) afirmaram que a expressão de OPG do tecido gengival é maior 

na periodontite crônica do que em pacientes saudáveis porque as células do 

ligamento periodontal, quando estimuladas com lipopolissacarídeo, inibem a 

osteoclastogênese produzindo níveis mais elevados de OPG. No entanto, MOGI et 

al (2004) relataram um aumento da concentração de RANKL e uma diminuição da 

concentração de OPG no fluido crevicular gengival de pacientes com periodontite. 

Em experimentos com animais, as células CD4+ estimuladas por Actinobacillus 

actinomycetemcomitans induziram produção de RANKL e participaram de destruição 

do osso alveolar (KINANE et al, 2003; TENG et al, 2000; TENG et al, 2005).  

Embora uma associação positiva considerável dos marcadores genéticos de RANK 

e OPG tenha sido observada em pacientes com doenças ósseas destrutivas como 

doença de Paget`s (DAROSZEWSKA et al, 2004), osteoartrite (VALDÉS et al, 2004) 

e osteoporose (VIDAL et al, 2006 ), a correlação entre polimorfismo do gene da OPG 

e da doença periodontal não foi encontrada (SOEDARSONO et al, 2006; WAGNER 

et al, 2007; BAIONI et al, 2008). Dois outros estudos que utilizaram amostras de 

pacientes com a doença periodontal apesar de demonstrarem um elevado nível de 

expressão de RANKL, apresentaram uma redução do nível de expressão de OPG 

nos tecidos afetados (CROTTI et al, 2003; LIU et al, 2003).  

O presente estudo não demonstrou uma associação entre polimorfismo no 

gene da OPG e periodontite crônica. Hipoteticamente, um dos motivos para este 
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resultado é que o polimorfismo da OPG investigado em nosso estudo é limitado à 

região promotora do gene da OPG. Um estudo físico, considerando os blocos de 

desequilíbrio de ligação com uma série de polimorfismos que representa todo o gene 

poderia facilitar a compreensão do real envolvimento deste gene na determinação 

da suscetibilidade à doença periodontal. Em relação à funcionalidade deste 

polimorfismo, não parece interferir com a atividade de transcrição deste gene 

(SOUFI et al, 2004). Além disso, os níveis de RANKL/OPG no fluido gengival 

crevicular apresentam correlação inversa (MOGI et al, 2004). Pacientes com doença 

periodontal apresentaram níveis mais altos de RANKL do que de OPG (LAPPIN et 

al, 2007; BUDUNELI et al, 2008; TANG et al, 2009; BOSTANCI et al, 2007), 

enquanto o oposto ocorre em pacientes saudáveis. No entanto, um aumento do 

número de níveis de RANKL foi observado no fluido gengival crevicular em 

pacientes com doença periodontal em relação às pacientes saudáveis, enquanto os 

níveis de OPG não mostraram diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos (LU et al, 2006). Portanto, na doença periodontal, RANKL poderia ter maior 

concentração do que OPG, demonstrando a forte influência de RANKL, resultando 

em pouca influência do OPG na destruição óssea.  

O presente estudo foi o primeiro a investigar a associação de polimorfismo no 

gene T950C da OPG e periodontite crônica nos diferentes grupos étnicos, incluindo 

caucasianos e indivíduos afro-americanos. Curiosamente, neste estudo, apesar de 

não ter sido demonstrado uma correlação entre o gene OPG e periodontite crônica, 

as observações sugerem que os grupos étnicos não apresentam distribuição de 

genótipos diferentes.  

Acreditamos que as futuras opções terapêuticas poderão estar envolvidas na 

regulação do eixo RANK/RANKL/OPG e incentivamos futuros estudos para 

compreender o mecanismo exato de destruição óssea na periodontite crônica, 

considerando a resposta do hospedeiro.  

 

 



40 

 

7. Conclusão 

 

Concluímos que não há associação entre o polimorfismo T950C na OPG e 

periodontite crônica.  
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9. Anexos 

Anexo 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: Avaliação de polimorfismo no gene que codifica a osteoprotegerina em 
pacientes com periodontite crônica. 
 

Pesquisador Responsável: Marcio Guzzo Elias 
 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Departamento MOC - Faculdade de 
Odontologia / Universidade Federal Fluminense 
 

Telefones para contato: (21) 8108-6300 e (21) 22206940. 
 

Nome do voluntário: _________________________________________________________ 
 

Idade: ________anos                                                             RG  nº :___________________ 

 

Responsável Legal: ____________________________     RG nº:_____________________ 
 

 O (A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Avaliação de polimorfismo 
no gene que codifica a osteoprotegerina em pacientes com periodontite crônica”, de responsabilidade 
do pesquisador Marcio Guzzo Elias. 

Por que e para estamos fazendo este estudo: Existem estudos que mostram que a periodontite 
crônica pode estar relacionada a algumas alterações genéticas. No Brasil este tipo de estudo ainda 
não foi realizado. Nosso estudo pretende verificar se alguns genes poderiam contribuir para a 
susceptibilidade à Periodontite Crônica e, se for confirmado, poderemos desenvolver um exame para 
prevenir esta doença e acompanhar melhor os doentes.  

Como será feito: Vai ser um bochecho igual ao que você faz em casa, porém com água e 
açúcar durante um minuto para pegar a saliva da boca. Não dói nada, não tem perigo nenhum e não 
faz mal.  

Você não é obrigado (a) a participar deste projeto e este consentimento pode ser retirado a 
qualquer momento, sem prejuízos à continuidade do seu tratamento. Assim, se quiser desistir é só 
falar e você vai continuar sendo tratado normalmente.  

As informações fornecidas pelo senhor (a) serão confidenciais, isto é, será respeitada a sua 
privacidade. 
 

Eu, ______________________________________, RG nº _____________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Eu, ______________________________________, RG nº _______________ responsável 

legal por ___________________________________, RG n° ___________ declaro ter sido 

informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa 

acima descrito.    

                                                               

Niterói, _____de_______________ de ______                                                      

 

_______________________________       ________________________________ 
  Nome e assinatura do paciente ou representante legal           Nome e assinatura do responsável por 
obter o consentimento 

 

_______________________________          _______________________________ 
                                 Testemunha                                                         Testemunha 


