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USO DE CORTICÓIDE INALATÓRIO PROMOVE ALTERAÇÃO NA HIDRÓLISE DE NUCLEOTÍDEOS EM SORO DE RATOS COM DOENÇA 
PERIODONTAL INDUZIDA 

VANESSA LEAL SCARABELOT; ROZISKY, J. R.; DETANICO, B. C.; MEDEIROS, L.; CAVAGNI, J. MACEDO, I. C.; SOUZA, A.; RÖSING, C. K.; 
BATTASTINI, A. M. O.; TORRES, I. L S.  

Tratamentos com corticóide produzem alterações na hidrólise dos nucleotídeos extracelulares (ATP, ADP, AMP e adenosina). As 
NTPDases, enzimas presentes no meio intersticial e fluidos biológicos, hidrolisam esses nucleotídeos. O objetivo foi avaliar o efeito do uso 
crônico de Corticóides Inalatórios (CI) na atividade dessas enzimas em soro de ratos com periodontite induzida. Utilizou-se 30 ratos 
Wistar machos adultos, divididos em 4 grupos tratados via inalatória/15 dias: Controle (C), Ligadura (L-NaCl 0,9%), Ligadura-
Budesonida1(LB1-30µg Budesonida), Ligadura-Budesonida2 (LB2-100µg Budesonida). Utilizou-se o modelo de ligadura (Galvão e 
cols.,2003) para induzir periodontite. Após 24h da última administração ocorreu a decapitação e centrifugação do sangue (5min/5000xg). 
Atividade enzimática foi medida pelo método de Oses e cols.,2004. Resultados expressos em média + EPM de nmolPi/min/mg proteína e 
analisados por ANOVA de uma via, seguida de Bonferroni. Diferenças significativas quando P<0,05. O grupo L mostrou um aumento da 
hidrólise de ATP (C=1.045+0.10, L=2.259+0.48, LB1=1.648+0.48, LB2=1.385+0.10, ANOVA, P<0.05) e LB2 mostrou aumento na 
hidrólise de ADP quando comparado aos demais (C=1.827+0.15, L=2.087+0.25, LB1=1.542+0.14, LB2=4.0+0.44, ANOVA, P<0.05). 
Injúria tecidual libera mediadores pró-nociceptivos, como o ATP, sugere-se que o aumento da hidrólise do ATP seja um efeito 
compensatório devido ao aumento da liberação de ATP causada pelo dano tecidual (periodontite), já os que receberam CI, apresentaram 
retorno desta atividade aos níveis basais. Os animais tratados apresentaram aumento da hidrólise do ADP que tem efeito pró-coagulante. 
O tratamento crônico com CI pode promover mudanças fisiológicas significativas evidenciadas pela alteração das NTPDases. 
  

 

 

 




