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SILVA, VE.Análise da secreção de interleucina-6 em ratas ovariectomizadas e 

submetidas à reposição hormonal após reimplante dentário imediato.Trabalho de 

conclusão de curso (Bacharelado) – Faculdade de Odontologia, Universidade Estadual 

Paulista, Araçatuba, 2016. 

RESUMO 

A deficiência de estrógeno é uma condição sistêmica com a qual o cirurgião dentista 

pode se deparar na clínica e aparece durante a menopausa e após ovariectomia. Essa condição 

pode levar ao desenvolvimento da osteopenia e da osteoporose que acometem os ossos 

maxilares promovendo perda óssea do processo alveolar. O objetivo do trabalho foi analisar 

asecreção da IL-6 e dos níveis de 17β- estradiol pelo método ELISA em ratas 

ovariectomizadas e submetidas àterapia de reposição hormonal (TRH)após reimplante 

dentário imediato.Foram selecionadas 60 ratas com ciclo estral regular. Os animais foram 

divididos em três grupos: Sham, OVX e OVX/E2. No 8º dia após ovariectomia foi implantado 

pellets subcutâneo com óleo de milho (OVX) e com 17-β estradiol (OVX/E2) e realizado 

exodontia e reimplante imediato em 30 animais. No 53º dia os outros 30 animais foram 

submetidos à exodontia e reimplante imediato. ATRH foi mantida por 60 dias quando foi 

realizada a coleta do sangue para as dosagens de IL-6 e 17β-estradiol. Concentrações 

plasmáticas de 17β-estradiol estavam 14,58 pg/mL ± 2,73; 6,42 pg/mL ± 1,45; 40,39 pg/mL ± 

1,60 para grupos Sham, OVX e OVX/E2 respectivamente. Os níveis de IL- 6 apresentaram-se 

mais elevados no grupo OVX/E2 nos dois períodos estudados (4,04 pg/mL ± 0,61 e 3,29 

pg/mL ± 0,19) em relação aos demais grupos. Foi possível observar que houve aumento da 

secreção de IL- 6 no grupo com maior nível plasmático de 17β- estradiol. 
 

Palavras-chave: Reimplante Dentário. Ovariectomia. Estradiol. IL-6. Elisa. 

  



 
 

SILVA, VE. Interleukin-6 secretion analysis in ovariectomized rats and submitted to 

hormonal replacement therapy after tooth immediately replantation.Trabalho de 

conclusão de curso (Bacharelado) – Faculdade de Odontologia, Universidade Estadual 

Paulista, Araçatuba, 2016. 

ABSTRACT 

Estrogen deficiency is a systemic condition that a dentist can encounter in clinical 

practice. It appears during menopause or after ovariectomy, and it can cause development of 

osteopenia and osteoporosis. These conditions affect the maxillary bone sand cause bone loss, 

leading to an unbalance in the processes of bone formation and absorption. Considering the 

scarcity of literature on tooth replantation associated with this systemic condition and 

estrogen replacement therapy, the aim of this study was to assess the effect to estrogen 

deficiency after ovariectomy and hormone replacement therapy with 17-² estradiol following 

immediate tooth replantation, using the ELISA method for interleukin 6 (IL-6) secretion 

analyses and radioimmuno assay to test 17-² levels. Female rats were submitted to estrous 

cycle study for a period of 10 days, after which 60 animals with a regular cycle were selected. 

The animals were divided into 3 groups: Group Sham – ovary exposition surgery; Group 

OVX - ovariectomy; Group OVX/E2 – ovariectomy and estrogen replacement therapy. On the 

8th day post-surgery subcutaneous pellets with corn oil (OVX) or 17-² estradiol (OVX/E2) 

were implanted in the dorsal region of all animals, and 30 animals were submited to 

extraction and immediate tooth replantation. On the 53rd day there maining 30 animals 

underwent tooth same procedure. Estrogen replacement therapy was maintained for a period 

of 60 days, after which blood was collected and tested for IL-6 and estradiol. Plasma 

concentrations of 17β-estradiol were 14.58 pg/mL ± 2.73; 6.42 pg/mL ± 1.45; 40.39 pg/mL ± 

1.60 to Sham group, OVX and OVX/E2 respectively. IL-6 levels showed to be higher in 

OVX/E2 group in both periods studied (4.04 pg/mL ± 0.61 and 3.29 pg/mL ± 0.19) compared 

to other groups. It was observed that there was an increase in IL-6 secretion in the group with 

higher plasma levels of estradiol 17β-. 

 

Keywords: Tooth replantation. Ovariectomy. Estradiol. IL-6. Elisa 
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INTRODUÇÃO  

Avulsão dentária é uma lesão grave cuja incidência é de aproximadamente 1-16% de 

todas as lesões traumáticas na dentição permanente e o tratamento ideal é o reimplante 

imediato do dente em seu alvéolo, garantindo a viabilidade das células do ligamento 

periodontal cementário promovendo assim o reparo por meio da reinserção de suas fibras (1-

3). 

Além de fatores locais (4) algumas condições sistêmicas como a deficiência de 

estrógeno também podem interferir nesse processo de reparo e na manutenção do dente 

reimplantado. 

O ligamento periodontal, desempenha um papel vital na manutenção da homeostase 

dos tecidos periodontais, mantendo o equilíbrio entre às atividades de formação e reabsorção 

óssea (5,6) e na proteção da superfície radicular (7).  

O tecido ósseo, também fundamental no processo de reparo do dente reimplantado, é 

um tecido complexo composto de células, matriz colagenosa e elementos inorgânicos. Seu 

crescimento, desenvolvimento e manutenção são processos altamente regulados (8). 

Proteínas, hormônios, fatores de crescimento e citocinas, estão ativamente envolvidos nestes 

processos e exerce ação direta sobre células com atividade osteoblástica e osteoclástica, 

atuando em sua diferenciação e ativação metabólica (9).  

O estrógeno é um hormônio que tem um importante papel no controle do metabolismo 

ósseo regulando a expressão de proteínas como a Osteoprotegerina (OPG) (10, 11) e RANKL 

(11) e citocinas pró-inflamatórias (12,13). A sua deficiência causa a liberação de citocinas, 

como a IL-6 e TNF-α, que desempenham um papel destrutivo ao tecido ósseo (13). 

 As citocinas pro-inflamatórias assim como as interleucinas1 e 6 (IL-1 e IL-6) e o fator 

de necrose tumoral α (TNF-α) estimulam a proliferação e diferenciação dos osteoclastos 

aumentando a reabsorção óssea e a subsequente perda de osso (14, 15). Essas citocinas são 
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produzidas principalmente por células mononucleadas e um caminho pela qual o estrógeno 

pode prevenir a reabsorção óssea é através da modulação da secreção das citocinas produzidas 

por monócitos da medula óssea (16). 

A deficiência de estrógeno na pós-menopausa é devido à baixa função folicular 

ovariana ou ainda pode acontecer frente à remoção cirúrgica dos ovários (17).  

A ovariectomia profilática pode ser em decorrência da prevenção ou tratamento contra 

o câncer ou durante uma histerectomia por agravo uterino benigno (18).   

Também existem outras situações em que a deficiência de estrógeno ocorre em 

pacientes jovens como: a falência ovariana prematura, tratamentos de quimioterapia e 

radioterapia, uso de medicações que podem gerar a chamada menopausa química, doenças 

auto-imunes como lúpus e inflamações na tireóide (Tireoidite de Hashimoto), ou de 

problemas metabólicos como o diabetes, ou ainda infecções virais adquiridas, podem 

necessitar de medicações que acabam por acelerar o processo da menopausa precoce (19, 20).  

Há relatos de aumento da circulação de IL-6 e TNF-α após a menopausa natural ou 

cirúrgica (12,13). 

Baseado no efeito de proteção do estrógeno no tecido ósseo, a terapia de reposição 

hormonal atualmente permanece entre os tratamentos mais utilizados para os sintomas da 

menopausa e prevenção da osteoporose (20-23). 

Diante do exposto o número de mulheres com deficiência de estrógeno é grande e 

abrange uma faixa etária na qual esses indivíduos também podem estar sujeitos aos 

traumatismos dento-alveolares e dentre eles a avulsão dentária. 

Pouco se sabe sobre os mecanismos envolvidos na regulação da proliferação celular e 

atividade osteoclástica no periodonto após o reimplante dentário (24) e quando se associa este 

reparo com a deficiência de estrógeno e a reposição hormonal é ainda mais escasso. Portanto, 

a análise dos níveis de estradiol (17β- estradiol) e da interleucina-6 (IL-6) por meio do ensaio
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imunoenzimático (ELISA) possibilitará a correlação do estudo da dinâmica dos tecidos 

periodontais com os níveis plasmáticos de E2 e IL-6 em diferentes períodos do processo de 

reparo do reimplante dentário.  
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OBJETIVO 

 

O objetivo do trabalho foi analisar a secreção da IL-6 e dos níveis de 17β- estradiol 

pelo método ELISA em ratas ovariectomizadas e submetidas à terapia de reposição hormonal 

(TRH) após reimplante dentário imediato. 
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MATERIAL E MÉTODO 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética no Uso de Animais da 

Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP e foi aprovado (processo FOA – 00583-

2013 –Anexo).  

Foram selecionadas ratas (Rattus novergicus albinus, Wistar), com idade de 4 meses, 

que já tenham tido uma cria antes do início do experimento. Os animais foram mantidos em 

gaiolas no biotério do Departamento de Cirurgia e Clínica Integrada da Faculdade de 

Odontologia de Araçatuba – UNESP, com luz e temperatura controladas e alimentadas com 

ração balanceada (Ração ativada Produtor, Moinho Primor S/A), exceto 24 horas antesda 

intervenção cirúrgica e água ad libitum. 

 

Ciclo estral  

Foi realizado estudo diário do ciclo estral pela técnica descrita por Long e Evans (25), 

que consiste na introdução, dentro da vagina, de 1-2 gotas de soro fisiológico que, em 

seguida, é aspirado e colocado em lâmina histológica para leitura microscópica imediata. 

Após a obtenção de 2 a 3 ciclos regulares foram selecionadas 60 ratas para o experimento. O 

ciclo estral foi repetido nas seguintes etapas para controle do experimento: 
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Procedimentos Cirúrgicos  

Ovariectomia 

Após sedação dos animais com a associação de Cloridrato de Xilazina (Dopaser, 

Laboratório Calier do Brasil Ltda, Osasco, SP, Brasil) na dosagem de 10mg/Kg de peso 

corporal e Cloridrato de Ketamina (Dopalen AgriBands Ltda, Paulínea, SP, Brasil) na 

dosagem de 75mg/Kg de peso corporal as ratas do grupo Sham (n=20) foram submetidas à 

cirurgia para exposição bilateral dos ovários e as dos grupos OVX (n=20) e OVX/E2 (n=20) 

foram submetidas à ovariectomia bilateral.  

Para a exposição ou retirada dos ovários foi realizada a tricotomia bilateral do ventre 

do animal e a assepsia vigorosa da área com solução de digluconato de clorexidina a 0,12%. 

Após o isolamento da área cirúrgica, com o auxílio de uma lâmina de bisturi n° 15, incisões 

bilaterais de aproximadamente 1cm foram realizadas, obtendo-se acesso aos ovários. Logo 

após a sua exposição e/ou remoção foi realizada suturas internas com fio absorvível Vicryl 4-

0 (Johnson & Johnson / Ethicon) e externas com fio de Seda 4-0 (Johnson & Johnson / 

Ethicon).  

Cada animal recebeu, no pós-operatório imediato, dose única de antibiótico penicilina 

G benzatina por via intramuscular de 20000UI/animal. 

 

Terapia de reposição hormonal (TRH)  

Foi realizado o acompanhamento do ciclo estral para a confirmação da aciclicidade 

nos animais ovariectomizados. No 8º dia após a realização da cirurgia de remoção dos ovários 

todos os animais ovariectomizados receberam pelltes (1,5 cm) confeccionados com Silastic 

(Dow Corning Cat n°508-006; Diâmetros: 0.058in ID (1,47mm); 0.077 in OD (1,96mm). Para 

a confecção de cada pellet, uma das extremidades foi colada com silicone e em seguida foi 

adicionado volume de preenchimento aproximado de 8,4 mm3 de óleo de milho (grupo OVX) 
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e o mesmo volume de E2 (17β-estradiol/Sigma-Aldrich) na concentração de 300μg/mm3 

(grupo OVX/E2).  

Após o preenchimento, a outra extremidade foi colada com silicone. Os pellets 

permaneceram em secagem por 24 horas, e após esse período, foram implantados no dorso 

dos animais. A TRH durou sessenta dias e os pellets foram trocados no trigésimo terceiro dia 

após a cirurgia de remoção do ovário. 

 

Exodontia e reimplante dentário  

Em 30 animais a exodontia e o reimplante foram realizados no primeiro dia do 

tratamento de reposição hormonal. Nos 30 animais restantes esses procedimentos foram 

realizados no 45º dia após o início do tratamento de reposição hormonal.  

Após sedação em todos os animais (Sham, OVX e OVX/E2) foi realizada a 

sindesmotomia, luxação e extração do incisivo superior direito que permaneceu por 5 minutos 

em meio ambiente sobre gaze estéril. A seguir, foi realizado a antissepsia da porção anterior 

da maxila com polivinilpirrolidona iodo (Riodeine – Ind. Farmac. Rioquímica Ltda, São José 

do Rio Preto- SP, Brasil) e o reimplante do dente.  

 

Coleta do material  

Após 60 dias do início do tratamento de reposição hormonal, os animais foram 

sedados para coleta de sangue.  

Foram coletado 4 ml de sangue através de punção cardíaca com um túbulo contendo 

heparina sódica (Vacutainer, Shandong Weigao Group Medical Polymer Co.,Weihai, China). 

O plasma foi separado por centrifugação (3000RPM/ 2ºC/ 15 min.). Alíquotas com 500 µl de 

plasma foram distribuídas em eppendorfes pré-identificados. Esses eppendorfes foram 

estocados em freezer-80ºC para posterior dosagem do 17β-estradiol (kit IBL International
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GMBH, Hamurg, Germany) e da IL-6 (R&D Systems, Minneapolis, Minnesota) através do 

ELISA. 

 

Dosagem de 17β- estradiol por ELISA 

O 17β-estradiol foi quantificado de acordo com as instruções do fabricante (IBL 

International GMBH, Hamurg, Germany). As amostras foram descongeladas até atingir 

temperatura ambiente e homogeneizadas para o início da análise.  

O suporte com as tiras foi marcado para posterior identificação das amostras, 

colocando nas primeiras cavidades, 25µl dos 7 padrões fornecidos pelo Kit (0; 25; 100; 250; 

500; 1000 e 2000pg/ml). Em seguida, 25µl do controle 1 e 2 e das amostras foram colocados 

nos poços seguintes. Essa análise foi feita em duplicata para os padrões, para os controles e 

para as amostras. 

Foi adicionado 100µl da solução de Conjugado de Biotina em cada poço das amostras 

e reagentes (padrões e controle) e 50µl de antissoro em cada poço, agitando a placa levemente 

por 5 segundos. Posteriormente, a placa foi colocada no agitador, onde ficou por 90 minutos 

na velocidade de 170rpm. Depois de agitado, desprezou-se o conteúdo da placa, lavando cada 

poço com 300µl de água destilada. A lavagem foi realizada 5 vezes em cada poço. 

Foi adicionado 100µl de Solução Cromógena TMB (solução de coloração da reação) 

em todos os poços e colocada no agitador novamente por 10 minutos. A placa foi coberta com 

papel alumínio antes de ser colocada no agitador, para que a luz e o oxigênio não 

interferissem na reação. 

Após todo esse procedimento, foi adicionado 100µl de solução STOP (solução de 

interrupção da reação, de composição ácida) em cada poço, esperando-se por 

aproximadamente 15 segundos para a leitura final e consequentemente para obtenção dos 

resultados. 
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As amostras, os controles e os padrões foram lidos em uma leitora de microplaca 

(Molecular Devices, modelo Spectra Max 250) a um comprimento de onda de 450nm. 

 

Dosagem de interleucina-6 por ELISA 

A interleucina-6 (IL-6) foi quantificada de acordo com as instruções do fabricante 

(R&D Systems, Minneapolis, Minnesota). Resumidamente, placas de 96 poços foram 

recobertas e incubadas durante 16-18 horas a 4°C, comanticorpo anti-IL-6 (R&D Systems) 

diluídos em tampão de fosfato de cálcio. Em seguida, as placas foram lavadas com PBS 

contendo 0,5% de Tween 20 e incubadas durante 2 horas, em temperatura ambiente, com PBS 

contendo albumina bovina a 1% (BSA). As placas, então, foram lavadas e incubadas com 50 

µl de plasma (amostra) e com IL-6 recombinante (para a curvapadrão), durante 2 horas, à 

temperatura ambiente. Após este período, as placas foram lavadas e incubadas com anticorpo 

biotinilado anti-IL-6 (R&D Systems), por 1 hora, à temperatura ambiente. As placas foram 

lavadas e incubadas com solução de estreptoavidina (Sigma) com PBS + BSA 1%, por 

aproximadamente 30 minutos, à temperatura ambiente. Após nova lavagem, o substrato 

tetrametilbenzidina (TMB-Invitrogen®) foi adicionado conformeinstruções do fabricante. 

Após 30 minutos, solução de paralisação da reação (H2SO4) foi adicionada, e a leitura 

realizada em espectrofotômetro ajustado para o comprimento de onda de 450nm. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O teste t de Student com correção de Tukey foi usado para determinar a significância 

da diferença entre os grupos de animais normais e tratados dentro do mesmo ensaio. Os 

resultados das dosagens plasmáticas de IL-6 e 17β-estradiol são apresentados em média ± 

erro padrão da média (EPM) sempre em triplicata. O nível crítico foi fixado em 5% (p<0,05) 

para se admitir diferença de valores como estatisticamente significantes. 
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RESULTADOS 

A aparência clínica dos cornos uterinos e avaliação do ciclo estral confirmaram o 

sucesso da OVX e reposição de estrogênio. Os animais do grupo OVX apresentaram no 

esfregaço a fase diestro, que se caracteriza por um predomínio de leucócitos e seus órgãos 

reprodutivos atrofiados, confirmando a redução dos níveis de estrógeno sérico neste grupo. 

Em contraste, os animais submetidos à cirurgia Sham apresentaram os quatro estágios 

regulares do ciclo estral (estro, diestro, proestro e metaestro). Observou-se que no momento 

da coleta de sangue os animas desse grupo apresentavam em fases diversas do ciclo estral 

(fig.1). Finalmente, as ratas que foram ovariectomizadas e medicadas com estradiol 

(OVX/E2) mantiveram-se na fase do estro (enucleados células cornificadas).  
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Fig. 1. Porcentual de animais do grupo SHAM nas diferentes fases do ciclo estral (metaestro, 

proestro, estro e diestro) no momento da coleta de sangue. (A) Sham período 15 dias e (B) 60 

dias pós-reimplante. 

 

Concentrações séricas de 17β-estradiol (± erro padrão), determinado no momento da 

eutanásia, estavam 14, 58pg/mL ± 2,73; 6,42pg/mL ± 1,45; 40,39pg/mL ± 1,60 para os grupos 

Sham, OVX e OVX/E2 respectivamente. O nível de 17β-estradiol no grupo Sham foi maior 

do que em OVX, porémmenor do que no grupo OVXE2 (fig.2). 

O nível de 17β-estradiol no plasma foi elevado no grupo OVX/E2, que havia recebido 

os pellets de liberação lenta em ambos os períodos de 15 e 60 dias após reimplante dentário. 

O nível de 17β-estradiol foi baixo em ratas OVX, com valores de6,21 pg/mL± 3,56 e 

5,65pg/mL± 0,92, respectivamente para os períodos (15 e 60 dias). 
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Fig. 2. Média e erro padrão da concentração plasmática de 17β- estradiol (pg/mL) para 

todos os grupos experimentais [SHAM, OVX, OVX/E2] ao final do experimento independente 

do período pós-reimplante dentário. *,+ Diferenças significativas entre os grupos (p < 0.05) 

[análise de variância one-way (ANOVA)]. 

 

No grupo Sham, o nível de estradiol foi flutuante com aumentos e diminuições de 

acordo com o número de ratos em relação às fases distintas do ciclo estral, apresentando 

média de 26,33 pg/mL± 5,34 para o período de 15 dias e 9,89 pg/mL± 2,64 para o período de 

60 dias (fig. 3). 
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Fig. 3. Média e erro padrão da concentração plasmática de 17β- estradiol (pg/mL) para 

todos os grupos experimentais [SHAM, OVX, OVX/E2] ao final do experimento, separados 

pelos períodos pós-reimplante dentário (15 e 60 dias). *, +, **, ++Diferenças significativas 

entre os grupos (p < 0.05) [análise de variância one-way (ANOVA)]. 

 

O nível de IL-6 no plasma no período de 15 dias pós-cirurgia de reimplante foi mais 

elevado no grupo OVX/E2 (4,04 pg/mL± 0,61), seguido pelo grupo OVX (2,76 pg/mL± 0,04) 

e Sham (1,75pg/mL± 0,09). Para o período de 60 dias o grupo OVX/E2 continuou mais 

elevado em relação aos demais (3,29 pg/mL± 0,19). O Sham apresentou média de 2,98 

pg/mL± 0,0 e o grupo OVX 2,38 pg/mL± 0,30 (fig. 4). 
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Fig. 4. Média e erro padrão da concentração plasmática de interleucina-6 (pg/mL) para 

todos os grupos experimentais [SHAM, OVX, OVX/E2] ao final do experimento, separados 

pelos períodos pós-reimplante dentário (15 e 60 dias). *, ** Diferenças significativas entre os 

grupos (p < 0.05) [análise de variância one-way (ANOVA)]. 

 

A comparação entre os níveis de concentração plasmática da IL-6 e 17β-estradiol estão 

representados nas figuras 5 e 6 por período de tempo pós-reimplante 15 e 60 dias 

respectivamente. 
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 IL-6  17β-estradiol 

 

Fig. 5. Média e erro padrão da comparação entre os níveis de concentrações plasmáticas de 

IL-6 (pg/mL) e 17β- estradiol (pg/mL) para todos os grupos experimentais [SHAM, 

ovariectomia (OVX), TRH (OVX/E2)] no período de 15 dias pós-reimplante dentário. *, **, + 

Diferenças significativas entre os grupos (p < 0.05) [análise de variância one-way 

(ANOVA)]. 
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Fig.6.Média e erro padrão da comparação entre os níveis de concentrações plasmáticas de 

IL-6 (pg/mL) e 17β- estradiol (pg/mL) para todos os grupos experimentais [SHAM, OVX, 

OVX/E2] no período de 60 dias pós-reimplante dentário. *, **, + Diferenças significativas 

entre os grupos (p < 0.05) [análise de variância one-way (ANOVA)]. 
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DISCUSSÃO 

O estrogênio pode atuar por diversas vias e estudos têm sido realizados com o intuito 

de entender esses mecanismos de ação em distintos tecidos não podendo atribuir apenas a um 

único fator (26-29).  

As mudanças desencadeadas pela falta do estrogênio podem ter um impacto 

significativo sobre a função de muitos tecidos interferindo inclusive na atividade de citocinas 

pró-inflamatórias (29).A deficiência de estrógeno na pós-menopausa pode ser devido à baixa 

função folicular ovariana ou pela remoção cirúrgica dos ovários (17). 

Nas ratas ovariectomizadas, observou-se que o nível de estradiol foi estatisticamente 

menor em comparação com o grupo Sham e OVX/E2 justamente pela remoção dos ovários 

que são os órgãos com maior participação na produção dos estrogênios, dentre eles o 17β-

estradiol (30-33). 

No grupo Sham o nível de estradiol, quando comparado ao grupo OVX/E2, foi menor 

com diferença estatisticamente significante, provavelmente pela interferência da ciclicidade 

hormonal natural decorrente das várias fases do ciclo estral (31,34). No momento da coleta de 

sangue as ratas apresentavam-se em diferentes fases do ciclo estral interferindo na quantidade 

de hormônio liberada.  

O grupo OVX/E2 foi o que apresentou maior expressividade no nível de estradiol 

plasmático devido à liberação osmótica constate promovida pelos pellets implantados, 

eliminando as flutuações hormonais naturais uma vez que a via foi exógena e contínua (32-

36). 

A literatura relata que os hormônios influenciam a função do sistema imune de muitas 

maneiras diferentes e didaticamente podem ser divididos em 3 grupos de acordo com suas 

características predominantes: 1- hormônios estimuladores como a  tiroxina, prolactina e 
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vitamina D; 2- hormônios inibitórios como o cortisol e os DHEA (dehidroepiandrosterona); 3 

–hormônios com efeitos ambíguos, dentre eles o estradiol, testosterona, progesterona, 

calcitonina e paratormônio (PTHA) (37). 

A atividade estrogênica é mediada pela interação entre os receptores de estrogênio 

(ERs) e o hormônio, com subsequente ativação dos receptores (38) que acontece por duas vias 

principais: genômica, que ocorre em algumas horas, e não genômica que ocorre dentro de 

alguns segundos ou minutos (39). A característica comum entre elas é que funcionam como 

fatores de transcrição nuclear modulados por ligante. O complexo estrógeno-receptor se liga a 

elementos de resposta nos genes alvo, o que facilita a transcrição genética. (40). 

Do mesmo modo que ocorre com a compreensão das vias de atuação do estrógeno, 

apesar de estudos mostrarem aumentos espontâneos na expressão e secreção das citocinas 

pró-inflamatórias como IL-1, IL-6, e TNFα com deficiência de estrogênio (41- 46), esforços 

para demonstrar diretamente esse aumento em amostras de tecido in vivo ou em circulação 

não tem sido bem sucedidos (47,48). 

Vargas e colaboradores (47) investigaram em modelo in vivo, o efeito da ovariectomia 

ou da terapia de reposição de estrogénios na produção de IL-6 mRNA e  expressão de 

proteína no osso de rato adulto e na medula óssea in vivo e em culturas de células do estroma 

de medula. Nesse modelo, foi concluído que não houve aumento na produção de IL-6 in vivo 

na ausência do estrógeno quando se avaliou a cálvaria, medula óssea ou células estromais da 

medula óssea (47). 

Nesse estudo observou-se que a produção sistêmica de IL-6 aumentou no grupo onde 

ocorreu a reposição hormonal, portanto quando o estradiol se encontrava em níveis mais 

elevados e constantes. 

Dados conflitantes foram relatados para os efeitos do estrogênio sobre a concentração 

de TNF-α (49), IL-1, IL-6 (50) e trabalhos relatam que a falta de ação do estrógeno pode 
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interferir nos níveis circulantes dessas citocinas (51-54) com efeito fraco (51,55-59) ou até 

mesmo ambíguo (49) sobre a liberação de IL-1, TNF α, ou IL-6 de monócitos / macrófagos.  

Chao et al. (49) utilizou macrófagos peritoneal de ratos para estudar os efeitos dos 

hormônios femininos estradiol e progesterona na liberação de TNF.  A quantidade de TNF 

liberado por macrófagos expostos a 10-2e 10-3ng/ml de 17β-estradiol (35,1 e 23,2 units/ml) foi 

significativamente maior do que o liberado pelos não tratados. Por outro lado à quantidade de 

TNF liberado pelos macrófagos expostos a concentrações superiores a 10-1 ou menores que 

10-4ng/ml foi significativamente reduzida comparada com os controles não tratados. Com 

isso, Chao et al. (49) concluíram que dentro da faixa fisiológica de concentrações do estradiol 

e progesterona, a liberação de TNF por macrófagos é finamente regulado e dramaticamente 

afetado por mudanças relativamente pequenas nas concentrações hormonais. Dependendo de 

suas concentrações, estradiol e progesterona, podem estimular ou inibir a produção de IL-1 

pelos monócitos humanos e macrófagos peritoniais de ratos. Concluíram assim que o efeito 

do 17β-estradiol na liberação de TNF é dose-dependente (49). 

As discrepâncias encontradas não são facilmente explicadas por diferenças na espécie, 

tipo de célula, o tempo após a menopausa, nas concentrações de estrogênio, ou condições de 

cultura. Levanta-se a hipótese de que pode haver várias vias distintas, pelo qual o estrogênio 

pode afetar a expressão do gene de citocina, quer provocando aumentos ou diminuição na 

produção de citocinas, dependendo da ativação destas vias no contexto celular individual (29). 

A relação entre o estrogênio e IL-6 está longe de ser simples (29) assim como a 

ativação da via de IL-6 que é uma interação complexa entre a IL-6 e os seus dois receptores 

solúveis e ligados à membrana (60) e não foi totalmente esclarecida em diferentes tecidos e 

tipos de células (61).  
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Isso levou à hipótese de que os efeitos de estrogênio sobre a expressão de genes das 

citocinas pode ser dependente do tecido alvo ou do contexto celular, bem como das diferenças 

farmacológicas entre os hormônios administrados (61). 

A terapia com pellets de 17β-estradiol promove uma liberação constante e gradual do 

hormônio (62, 63) que no caso desse estudo permaneceu por 60 dias consecutivos. As taxas 

de E2 durante todo esse período equivalem à concentração de estrógeno dos níveis 

encontrados durante a fase proestro na concentração fisiológica (64-67). Isso poderia sugerir 

que a manutenção de um nível plasmático alto e constante do estradiol poderia influenciar na 

produção de IL-6 como relatado na literatura (68, 69).  

Parte das discrepâncias, particularmente aqueles que envolvem os estudos in vivo, 

também pode ser devido às diferenças farmacológicas entre substituição hormonal e secreção 

de estrogênio endógeno (29). 

A melhor compreensão da influência do17β- estradiol sobre a produção de citocinas 

como a IL-6 após a menopausa e na terapia de reposição hormonal, devido sua complexidade, 

dependerá do entendimento dos mecanismos subjacentes a esses efeitos ao nível molecular. 

Grande parte das evidências disponíveis até o momento é sugestiva e não definitiva.  

Nesse estudo não foi possível correlacionar diretamente o efeito do trauma com a 

expressão da IL-6 uma vez que foram mensurados níveis plasmáticos e não local da citocina. 

Os resultados sugerem que a resposta foi mais em função dos níveis de estradiol do que 

propriamente do trauma. 
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CONCLUSÃO 

Foi possível observar um aumento da secreção de IL-6 no grupo com maior nível 

plasmático de 17β- estradiol, porém não houve alteração significativa no processo de reparo 

do reimplante dentário imediato.  
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