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RESUMO 

 
 O objetivo deste estudo foi avaliar histometricamente as fases iniciais do reparo 
ósseo alveolar e a expressão da osteoprotegerina (OPG), do Ligante do Receptor Ativador do 
Fator Nuclear Kappa B (RANKL), Osteocalcina (OCN) e Osteopontina (OPN) por 
imunohistoquímica, em ratos hiper e normoglicêmicos, tratados ou não com metformina. 
Quarenta animais foram utilizados neste estudo e incluídos nos seguintes grupos 
experimentais (n=10/grupo): Não hiperglicêmicos (NH), Não hiperglicêmicos Tratados 
(NHT), Hiperglicêmicos (H) e Hiperglicêmicos tratados (HT). A hiperglicemia foi induzida 
pela ingestão de frutose e a inoculação subsequente de estreptozotocina (STZ), enquanto os 
animais pertencentes aos grupos normoglicêmicos foram inoculados com tampão citrato 
(veículo). Sessenta e nove dias após o início do estudo e 55 dias depois da indução da 
hiperglicemia, os grupos de NHT e HT foram diariamente tratados com metformina (300 
mg/kg de peso corporal) por gavagem até ao final do período experimental, que ocorreu no 
84°. dia. Além disso, oito dias antes, o primeiro molar superior de todos os animais foi 
extraído, e após a eutanásia, as maxilas foram removidas, fixadas, descalcificadas e 
submetidas a um processamento histológico. Cortes seriados foram obtidos e corados com 
hematoxilina e eosina para análise histométrica do reparo ósseo alveolar, enquanto as secções 
coletadas em lâminas silanizadas foram utilizadas para as reações de imuno-histoquímica e 
análise da expressão OPG, RANKL, OCN e OPN. Os resultados para as avaliações do peso 
corporal e níveis glicêmia foram realizadas por ANOVA (teste de Tukey), enquanto os 
resultados da análise histométrica e imunohistoquímica foram pelo teste de Kruskal Wallis 
(Dunn), e o nível de significância para todas as análises foi estabelecido em 5 % (p <0,05). 
Não foram detectadas diferenças entre o peso corporal dos ratos e o normo e hiperglicêmicos 
no início do período experimental, porém ao final do estudo, os grupos normoglicêmicos 
exibiram maior peso corporal quando comparados com ratos hiperglicêmicos. Além disso, 
níveis mais elevados de glicose no sangue foram detectados em animais dos grupos de ratos 
hiperglicêmicos. A análise histométrica mostrou níveis mais baixos de formação óssea em 
animais hiperglicêmicos tratados e não tratados com metformina. Além disto, animais 
normoglicêmicos tratados com metformina apresentaram níveis mais baixos de neoformação 
óssea quando comparado aos animais não tratados. Não houve diferença na proporção de 
OPG/RANKL entre os diferentes grupos experimentais, bem como para a análise 
imunohistoquímica da expressão OCN e OPN. Em conclusão, embora a hiperglicemia e o 
tratamento com metformina tenham afetado os estágios iniciais da neoformação óssea 
alveolar em ratos, outros estudos são necessários para esclarecer os mediadores e mecanismos 
envolvidos no impacto negativo da hiperglicemia e do tratamento com metformina sobre o 
reparo ósseo alveolar. 
 
Palavras-chave: Reparo ósseo alveolar; Ratos; Hiperglicemia; OPG; RANKL; Osteocalcina: 
Osteopontina. 
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ABSTRACT 

 
The aim of this study was to evaluate histometrically the early stages of the alveolar bone 
repair and the expression of Osteoprotegerin (OPG), Receptor Activator of Nuclear Factor 
Kappa B Ligand (RANKL), Osteocalcin (OCN) and Osteopontin (OPN) by 
immunohistochemistry, in hyper and normoglycemic rats, treated or no with metformin. Forty 
animals were used in this study and included in the following experimental groups (n= 10 per 
group): Normoglycemic (NG), Treated Normoglycemic (TNG), Hyperglycemic (H) and 
Treated Hyperglycemic (TH). The hyperglycemia was induced by fructose ingestion and 
subsequent inoculation of Streptozocin (STZ), while the animals included in normoglycemic 
groups were inoculated with citrate buffer (vehicle). Sixty-nine days after the beginning of the 
experiment and 55 days after the induction of hyperglycemia, the TNG and THG groups were 
daily treated with metformin (300 mg/ kg body weight) by gavage until the end of the 
experimental period, which occurred on 84th day. In addition, eight days before at the end of 
the experimental period, the first maxillary molar of all animals was extracted, and after 
euthanasia, the maxilla were removed, fixed, decalcified and submitted to the histological 
processing. Serial sections were obtained and it stained with hematoxylin and eosin for 
hystometric analysis of alveolar bone repair, while sections collected in silanized slides were 
used to perform the immunohistochemical reactions for analysis of the OPG, RANKL, OCN 
and OPN expression. The results for the analysis of body weight and glycemic levels were 
performed by ANOVA (Tukey test), while the results of the histometric and 
immunohistochemical analysis were by Kruskal Wallis (Dunn’s test), and the significance 
level for all analyses was established in 5% (p <0.05). No differences were detected between 
body weight of the normo and hyperglicemic rats at the beginning of the experimental period. 
However, at the end of the present study, the normoglycemic groups exhibited a greater body 
weight when compared to hyperglycemic rats. Furthermore, higher levels of blood glucose 
were detected in animals from hyperglycemic groups.  The histometric analysis shown lower 
levels of bone formation in hyperglycemic animals treated and not treated with metformin. In 
addition, normoglicemic animals treated with metformin exhibited lower levels of the newly 
formed bone when compared to non-treated animals. There was no difference in the 
OPG/RANKL ratio between the different experimental groups, as well for the 
immunohistochemical analysis of the OCN and OPN expression. In conclusion, although the 
hyperglycemia and the treatment with metformin have affected the early stages of the newly-
formation alveolar bone in rats, further studies are needed to clarify the mediators and 
mechanism involved in the negative impact of hyperglycemia and of the treatment with 
metformin on the alveolar bone repair. 
Keyword: Alveolar bone repair; Metformin; Immunohistochemistry; OPG; RANKL; 
Osteocalcin; Osteopontin. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
AGEs   Produtos finais avançados de glicosilação 
 
ALP   Fosfatase alcalina 
 
AML-3                    Anticorpo monocloral para Runx2 
 
AMP   Adenosina monofosfato 
 
AMPK                     Adenosina monofosfato quinase 
 
ATP   Adenosina trifosfato 
 
AVP3  Integrina AVP3  
 
BGP   Proteina óssea γ-carboxiglutâmico 
 
BIC   Contato osso-implante 
 
BMP   Proteina óssea morfogenética 
 
BMP6   Proteina óssea morfogenética 6 
 
BRC   Compartimento de remodelação óssea 
 
BSP   Sialoproteina óssea 
 
C-FMS                          Fator estimulador de colônia de macrófago                    Receptor do fator de estimulação de colônias de macrófagos 
 
C-FOS  Proto-oncogenes C-Fos 
 
C-MYC                    Proto-oncogenes C-MYC 
 
COLL-1                     Colágeno tipo 1 
 
CTVP3                    Integrina 
 
DKK-1                     Inibidor da via de sinalização Wnt 
 
EGF   Fator de crescimento epidérmico 
 
F4/80   Antígeno celular do macrófago F4/80 
 
GLA   Proteina óssea γ-carboxiglutâmico 
 
IGF-1   Fator de crescimento semelhante a insulina 1 
 
HE   Hematoxilina e eosin 

    IL-1β   Interleucina 1 beta 
 
IL1-β   Interleucina 1beta 
 
M-CSF                     Fator de estimulação de colônias de macrófagos 
 
MMPs                     Metaloproteinases de matriz 
 
 
NFKβ   Fator nuclear Kappa beta 
 
NO   Oxido nítrico 
OCN   Osteocalcina 
 
OPN   Osteopontina 
 
PDGF   Fator de crescimento derivado de plaquetas 
 
PG12   Prostaciclina 12 
 
PGE2   Prostaglandina E2 
 
RAGEs                     Receptores dos produtos finais avançados de glicosilação 
 
RANK                     Receptor ativador do fator nuclear Kappa beta 
 
RANKL        Ligante do receptor ativador do fator nuclear Kappa beta 
 
RUNX-2      Fator de trancrição tipo 2 relacionado ao runt 
 
SB-10  Anticorpo monoclonal para célula osteoprogenitora 
 
SB-20  Anticorpo monoclonal para célula osteoprogenitora 
 
STZ    Streptozotocina 
 
TBV   Volume ósseo trabecular 
 
TGFβ  Fator de crescimento transformador beta 
 
TNFα   Fator de necrose tumoral alfa 
 
UMBs   Unidades multicelulares básicas 
 
VEGF   Fator de crescimento do endotélio vascular 
 
VP3  Integrina VP3 
 
WNT10B:                      Sinalizador muscular     
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1  Diabetes 
 
 O diabetes mellitus é uma desordem metabólica de múltipla etiologia 

caracterizada pela hiperglicemia crônica e distúrbios no metabolismo de carboidratos, lipídeos 

e proteínas, ocasionados por defeitos na secreção e/ou na ação da insulina (Organização 

Mundial de Saúde, 1999).  

 Dados recentes da Federação Internacional de Diabetes apontam que existem 

cerca de 400 milhões de diabéticos na população mundial. Deste total, 5 a 10% apresentam o 

diabetes tipo 1, também denominado de insulino-dependente, e classificado como uma doença 

autoimune na qual linfócitos T passam a reconhecer como estranhas e a destruir as células  β 

pancreáticas, responsáveis pela produção de insulina (Snouffer, 2015).  O diabetes tipo 2 é o 

tipo mais comum de diabetes, acometendo cerca de 90% a 95% da população diabética, e é 

caracterizada pela progressiva diminuição da ação da insulina seguida pela disfunção das 

células β do pâncreas devido ao uso ineficiente da insulina pelo organismo. Pode ser 

observado o desenvolvimento da resistência à insulina que promove a diminuição da 

capacidade de músculos, tecido adiposo e fígado responderem à insulina 

(Tartaranni;Bogardus, 2001; American Association of Diabetes, 2012). Vale a pena ressaltar, 

que enquanto o diabetes tipo 1 é uma patologia em que não existe a possibilidade de 

prevenção, o tipo 2 é causado por uma predisposição genética associado ao excesso de peso 

corporal e sedentarismo que afeta crianças e adultos, e que consequentemente poderia ser 

evitada (Snouffer, 2015).  

 A hiperglicemia crônica característica da diabetes está associada com a ocorrência 

de danos teciduais em longo prazo, que promovem a disfunção de diferentes órgãos, tais 

como: olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos (American Diabetes Association, 

2014). Além disto, a hiperglicemia pode também promover diversos efeitos celulares e 

moleculares que resultam em stress oxidativo, exacerbação da resposta infamatória e 

alterações vasculares. Estas alterações celulares e moleculares são desencadeadas pela 

geração dos produtos finais avançados de glicosilação (AGEs) e a consequente interação 

destes com seus receptores (RAGEs) que promovem a produção das espécies reativas do 

oxigênio e de mediadores pró-inflamatórios, tais como Interleucina (IL)-1ß, Fator de Necrose 

Tumoral alfa (TNF-α), IL-6 e metaloproteinases de matriz (MMPs) (Yan et al., 2008; Yan et 

al., 2009; Graves;Kayal, 2008; Claudino et al., 2012). 
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 Recentemente, Shanbhogue et al. (2015) descreveram que existem evidencias 

substanciais que associam o diabetes tipo 2 com um aumento da fragilidade óssea e do risco 

de fraturas. Porém, os mecanismos envolvidos neste aumento da fragilidade óssea não foram 

completamente elucidados, mas acredita-se que obesidade, stress oxidativo, hiperglicemia e 

acumulo dos AGEs estejam associados a este processo. 

 Embora os estudos clínicos sejam capazes de apontar o diabetes como um fator 

que interfere na qualidade do tecido ósseo, existem muitos fatores de confundimento que 

dificultam determinar os reais mecanismos celulares e moleculares que ligam o diabetes 

mellitus a uma prejudicado reparo do osso alveolar. Desta forma, o desenvolvimento de 

modelos animais se torna essencial para um melhor entendimento da relação entre reparo 

ósseo e diabetes. 

 

1.1.1 Modelos experimentais de diabetes 

 

Diferentes modelos experimentais têm sido desenvolvidos para uma melhor 

compreensão da patogênese da hiperglicemia, incluindo primatas não humanos, mamíferos 

(porcos, cachorros, gatos) e roedores (coelhos, ratos e camundongos). Os roedores têm sido a 

primeira escolha dentre os animais de pequeno porte, devido a facilidade na manipulação,  

custo reduzido para acondicionamento e dieta. Os modelos que utilizam roedores são 

divididos em duas principais categorias: genéticos ou os experimentalmente induzidos. Em 

diabetes tipo 2, os modelos genéticos mimetizam a patogênese da doença e são utilizados para 

estudos em diversas áreas como: nefropatia, retinopatia, cardiomiopatia, entre outros. Porém, 

estes animais apresentam custo elevado, são difíceis de manter no ambiente de biotério e 

normalmente difíceis de serem encontrados (Islam;Loots, 2009). Modelos experimentais não 

genéticos são mais baratos e fáceis de serem desenvolvidos (Srinivasan et al., 2005; Reuter et 

al., 2007). Os modelos utilizando nicotinamida em associação com estreptozotocina e animais 

inoculados com estreptozotocina e dieta rica em gordura têm sido considerados os melhores 

modelos para diabetes tipo 2 (Masiello et al., 1998; Srinivasan et al., 2005; Reuter et al., 

2007; Islam;Wilson, 2012). Recentemente Wilson e Islam (2012) sugeriram um novo modelo 

experimental de diabetes tipo 2 induzida, no qual ratos recebiam água acrescida de 10% de 

frutose durante as duas primeiras semanas do período experimental e em seguida eram 

inoculados com estreptozotocina (40 mg/kg de peso corpóreo) via intraperitoneal. Os autores 

demonstraram que o modelo experimental proposto apresentou uma condição diabética 

estável durante as 11 semanas do período experimental e que propuseram a utilização deste 
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modelo como um novo e alternativo método para o estudo do diabetes tipo 2 e para screening 

de novas drogas antidiabéticas. 

 
1.1.2 Estreptozotocina  
 
  

 A estreptozotocina (STZ) é um agente  diabetogênico usual, de escolha para a 

produção de diabetes mellitus experimental. Esta droga atua especificamente sobre as células 

β  do pâncreas e, quando inoculado em ratos, produz uma resposta reduzida da insulina à 

administração de glicose, mimetizando uma deficiente tolerância à mesma e um elevado nível 

plasmático basal da própria glicose (Devlin et al., 1996). A STZ, é um antibiótico natural 

produzido pelas espécies bacterianas Streptomyces achromogenes (Rees;Alcolad, 2005), 

sendo um análogo estrutural da N-acetil glucosamina, que promove uma ruptura no 

mecanismo de  transporte da glicose (Bolzan;Bianchi, 2002). Ao longo das décadas, várias 

combinações têm sido utilizados para desenvolver modelos de animais hiperglicêmicos. No 

entanto, é conhecido que uma injeção única de STZ de dose elevada (> 60 mg/kg de peso 

corporal) resulta em maciça destruição das células β  pancreáticas (Islam;Wilson, 2012). 

                   A extração dentária em ratos adultos tratados com estreptozotocina (STZ) parece 

fornecer um modelo experimental útil para futuro estudos de cicatrização das feridas (Devlin 

et al., 1996). Tal delineamento foi utilizado em estudos recentes como os de Mishima et al. 

(2002); Hasegawa et al. (2008) e Abbassy et al.(2010). 

 

1.1.3 Metformina 

 
 A diabetes é caracterizada por altos níveis de glicose sanguínea.  É classificada 

como diabetes tipo 1 (insulino-dependente), pela deficiência na produção de insulina, e a 

diabetes tipo 2 (não insulino-dependente), que ocorre em 90% a 95% dos casos e esta 

relacionada a vários fatores como idade, história familiar, raça e principalmente as alterações 

do metabolismo da glicose (Hasegawa et al., 2008). Portanto a diabetes tipo 2 é comumente 

tratada com medicamentos hipoglicemiantes orais, sendo que o mais comumente utilizado é a 

metformina (Liu et al., 2012). 

 A metformina é um dos agentes diminuidores da concentração de glicose 

sanguínea mais utilizado no tratamento do diabetes tipo 2. Seu mecanismo de ação não esta 

associado ao aumento da produção de insulina mas por otimizar a ação da mesma, que 

promove um aumento da sensibilidade insulínica (Goodarzi;Bryer, 2005). Este medicamento 
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tem como composto ativo um derivado da guanidina isolado da Galega officinalis  

(Bailey;Day, 1989).  

 O uso das guanidinas e seus derivados (fenformina, buformina e metformina) 

como agentes terapêuticos para diabetes tipo 2 tiveram início no século passado 

(Bailey;Turner, 1996; Bailey e Day, 1989; Wysowski et al., 2001). 

 O mecanismo pelo qual a metformina exerce sua ação farmacológica é via 

ativação da enzima quinase dependente de adenosina monofosfato (AMPK). Esta enzima 

induz uma cascata de eventos intracelulares em resposta a mudança da carga energética 

celular (Hardie, 2003; Carling, 2004). O papel da AMPK no metabolismo celular é o de 

manter a homeostasia energética (Carling, 2004). Uma vez ativada, a AMPK exerce efeito 

sobre o metabolismo da glicose e dos lipídios. Rena et al. (2013) em recente revisão sobre o 

mecanismo de ação da metformina em nível celular, concluiu que a ação hipoglicemiante 

deste fármaco se dá pela supressão da neoglicogênese hepática, como consequência da 

inibição do mecanismo respiratório mitocondrial. A metformina atua inibindo a formação de 

adenosina trifosfato (ATP) celular, causando um déficit energético necessário para  a 

neoglicogênese. Com ausência de ATP, a célula aumenta seus índices de AMP, suprimindo a 

glicogenólise por 2 vias: por inibição da adenilato ciclase, enzima atuante na ação 

hiperglicemiante do glucagon; inibição da FBPase que é uma enzima chave na 

neoglicogênese e ativando a AMPK, regulador da homeostase energética da célula e cujo 

efeito terapêutico final é inibição da síntese de gorduras e colesterol.  

 Alguns estudos demonstraram que a metfomina também exerce algum efeito anti-

inflamatório além da sua função no metabolismo da glicose (Takemura et al., 2007; Nath et 

al., 2009). A metformina reduz significativamente a síntese de interleucina-1beta (IL-1b) por 

células endoteliais de veias safenas humanas, células da musculatura lisa e macrófagos. 

Também prejudica a ativação do fator nuclear Kappa B (NF-kB) em células da musculatura 

lisa vascular (Isoda et al., 2005) e, consequentemente melhora parcialmente a resposta 

inflamatória por inibir a síntese do fator de necrose tumoral (TNF) por monócitos humanos. 

Além das suas propriedades anti-inflamatórias, o efeito positivo da metformina sobre o 

metabolismo ósseo, como aumento da produção in vitro de colágeno tipo 1 e 2 por células 

osteoblásticas. Metformina, aumenta significativamente a atividade da fosfatase alcalina 

(ALP) e osteocalcina (OCN), assim como induz a expressão de dois fatores de transcrição 

essenciais para a diferenciação dos osteoblastos (Liu et al., 2012 )  

 Liu et al. (2012)  realizaram um estudo em 40 ratos Wistar adultos com lesões 

periapicais induzidas,  com o objetivo de investigar os efeitos da metformina administrada de 
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forma sistêmica, na reabsorção óssea alveolar e nas taxas de RANKL/OPG. Os autores 

concluíram que a administração de metformina reduziu o numero de osteoclastos e inibiu a 

reabsorção óssea alveolar. 

 

1.2 Tecido ósseo 

 

 O tecido ósseo é um tecido mineralizado, de natureza conjuntiva, responsável pela 

formação do esqueleto humano. É um reservatório de cálcio, fosfato e outros ions, e apresenta 

capacidade de crescimento, remodelação e reparo. A manutenção de seu estado funcional 

sofre a influência de fatores mecânicos, humorais, locais e gerais além de alojar o tecido 

hematopoiético. Estudos recentes tem mostrado que o tecido ósseo influencia a atividade de 

outros órgãos, e, por sua vez, é também influenciado por outros órgãos do corpo humano       

(Fukumoto; Martin, 2009), fornecendo novos sinais e evidenciando a sua complexidade e o 

seu dinamismo natural (Silva et al., 2015). É composto por uma porção inorgânica, também 

denominada de fase mineral, que corresponde a cerca de 65% do tecido ósseo, constituída por 

fosfato de cálcio na forma de cristais de hidroxiapatita. A porção orgânica do tecido ósseo, 

representa os 35% restantes da massa óssea e é constituída principalmente por colágeno tipo I 

(85%), colágeno III e IV (cerca de 5%) e os 10% restante é constituído por moléculas não 

colágenas como: osteocalcina (OCN), osteopontina (OPN), sialoproteina óssea (BSP), 

glicoproteínas ácidas  (Katchaburian e Arana, 2004).    

 A formação, destruição, remodelação e homeostase óssea são mediadas por três 

tipos de células: osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Os osteoblastos são responsáveis pela 

produção da matriz orgânica do osso, pela deposição de cristais de cálcio e fosfato, e a 

atividade osteoblástica pode ser associada a de fosfatase alcalina, classicamente envolvida na 

osteogênese. Estas células também atuam como transmissores de sinais que desencadeiam o 

processo de remodelação, por meio de estímulos recebidos de hormônios, glicocorticoides, 

vitamina D  e  insulina. Fatores locais como prostaglandinas e citocinas também influenciam 

a atividade de proliferação e diferenciação dos osteoblastos. Os osteócitos são células 

contidas nas lacunas existentes no interior da matriz óssea mineralizada, que se comunicam 

por uma rede profusa de canalículos por onde se difundem nutrientes e outras substâncias. No 

interior destes canalículos se encontram os prolongamentos dos osteócitos que estabelecem 

entre si junções comunicantes que contribuem com sua função de captar sinais de 

remodelamento em resposta à fatores mecânicos. Por sua vez, os osteoclastos são células 

multinucleadas responsáveis pela reabsorção óssea. São originados de uma linhagem celular 
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diferente dos osteócitos/osteoblastos, e são formados pela fusão de células 

monocíticas/macrofágicas presentes nos tecidos hematopoiéticos. Morfologicamente, os 

osteoclastos apresentam citoplasma acidófilo e vacúolos próximos a denominada área ativa do 

osso ou borda em escova, que apresenta intensa atividade de reabsorção óssea formando as 

lacunas de Howship. A formação, ativação e tempo de sobrevivência dos osteoclastos sofre a 

influência de vários fatores, dentre eles o fator de estimulação de colônia de macrófagos (M-

CSF) e do Ligante do receptor ativador do Fator Nuclear Kappa B (RANKL). O M-CSF  é 

secretado por células mesenquimais osteoprogenitoras e osteoblastos (Silva et al., 2015), 

enquanto que o RANKL é secretado por osteoblastos, células do estroma e osteócitos (Boice 

et al., 1999; Yavropoulus et al., 2008; Kim et at., 2006 ).  O M-CFS se liga ao seu respectivo 

receptor (c-FMS) presente nos precursores de osteoclastos, o que promove a proliferação e 

inibe a apoptose destas células. O RANKL, considerado o fator crucial para a 

osteoclastogênese, quando se liga ao seu receptor, denominado receptor ativador do fator 

nuclear Kappa B (RANK), presente na superfície de células precursoras de osteoclastos, induz 

a diferenciação do pre-osteoclasto em osteoclasto maduro. Por outro lado, um outro fator 

denominado osteoprotegerina (OPG), secretado por varias células, dentre elas os osteoblastos, 

células estromais e fibroblastos, se liga ao RANKL impedindo sua interação com RANK, 

consequentemente impedindo a osteoclastogênese. Portanto, o sistema RANK/RANKL/OPG 

é considerado uma das principais vias mediadoras da osteoclastogênese (Silva et al., 2015).      

 A capacidade regenerativa do tecido ósseo está relacionada com o equilíbrio entre 

a reabsorção provocada por células denominadas osteoclastos, e a regeneração mediada por 

células denominadas osteoblastos. O equilíbrio entre esses processos é descrito como turnover 

ósseo. As células osteoblásticas realizam o reparo ósseo por meio da síntese de matriz 

orgânica em locais onde posteriormente ocorrerá a deposição de cálcio e demais compostos 

da matriz inorgânica. Estas células se tornam aprisionadas dentro da matriz, dando origem aos 

osteócitos que desenvolvem prolongamentos dendríticos entre canalículos dentro da matriz 

extracelular formando uma grande rede de canais que ligam diversas células entre si como os 

osteoblastos e outras células de revestimento e os osteoclastos (Rosser;Bonewald, 2012). 

 A matriz extracelular não apenas provem um suporte celular mas também 

desempenha papel chave na regulação das células ósseas (Silva et al., 2015). Outras proteínas, 

como as proteínas ósseas morfogenéticas, fatores de crescimento, citocinas, moléculas de 

adesão também são encontrados na matriz extracelular e tem importante função como a 

osteopontina, osteonectina, osteocalcina (Sommerfeldt; Rubin, 2001).      
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1.3 Remodelação óssea 

 

 O  osso é um tecido metabolicamente ativo, mesmo após o indivíduo atingir a 

idade adulta, o que dá a este tecido a capacidade de responder a estímulos físicos, endócrinos 

e metabólicos (Soucacos et al., 2008). A remodelação óssea é um processo fisiológico de 

características mais lentas que a formação óssea e depende de uma atuação harmônica de 

osteoblastos e osteoclastos. A remodelação intracortical  (sistema haversiano) ocorre por ação 

dos unidades multicelulares básicas (UMBs), que são constituídas por um grupo de 

osteoclastos que atuam na remoção do tecido ósseo  em sua passagem longitudinal seguida da 

formação de vasos e colonização osteoblástica (Matsuo et al., 2008; Elefteriou et al., 2008; 

Douglas, 2006). Tem se sugerido que a UMB é coberta por células de revestimento  ósseo, 

que formam o compartimento de remodelação óssea (BRC)  (Hauge et al., 2005). O BRC 

ligado a células de revestimento ósseo sobre a superfície do osso está em comunicação com 

osteócitos aprisionados dentro da matriz óssea (Hauge et al., 2001; Andersen et al., 2009). O 

ciclo de remodelação óssea inicia-se com o processo de reabsorção óssea realizado pelos 

osteoclastos, seguida por uma fase de formação óssea executada pelos osteoblastos. Entre 

estas duas fases, há uma fase de transição ou reversão. O ciclo é completado por ações 

coordenadas dos osteócitos e células de revestimento ósseo (Silva, 2015; Sims; Gooi, 2008;  

Matsuo; Irie, 2008).  

 Mais detalhadamente, existem cinco fases distintas em remodelação óssea: (1) 

quietude, (2) o recrutamento dos pré-osteoclastos e a diferenciação dos osteoclastos, (3) a 

reabsorção óssea pelos osteoclastos, (4) recrutamento dos pré - osteoblastos e a diferenciação 

dos osteoblastos e; por ultimo, (5) a formação do osso pelos osteoblastos (Senta et al., 2009 ).  

Nas fases iniciais, sob ação de citocinas osteoclastogênicas como RANKL e M-CSF, células 

hematopoiéticas são recrutadas para áreas específicas da superfície óssea, se diferenciando em 

osteoclastos maduros para dar inicio à reabsorção óssea (Nakashima et al., 2011; Xiong et al., 

2011). Osteoclastos maduros expressam uma série de fatores que estimulam a diferenciação 

dos osteoblastos, como sinalizadores moleculares Wnt10b, BMP6, esfingolipídeos, 

esfingosinas1-fosfato (Allan et al., 2008; Pederson et al., 2008). 

 Os osteócitos desempenham papel fundamental na remodelação óssea, 

direcionando todo o processo via produção de fatores que influenciam as atividades dos 

osteoblastos e osteoclastos. Por exemplo, forças mecânicas estimulam osteócitos para 

produzir fatores que exercem ação anabólica no osso, como prostaglandina E2 (PGE2), a 

prostaciclina I2 (PGI2), oxido nítrico (NO), e fator de crescimento tipo insulina 1o (IGF-1). 
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Por outro lado a falta de carga mecânica  regula negativamente fatores anabolizantes e 

estimula osteócitos à produzir esclerostina e  Dickkopf WNT (DKK-1), que são inibidores da 

atividade dos osteoblastos, bem como fatores específicos que estimulam a osteoclastogênese 

local (Silva et al, 2015). Osteócitos ativos localizados próximos a osteócitos que sofreram 

apoptose, assim como o fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) parecem também 

estimular a liberação de fatores osteoclastogênicos (Nakashima et al., 2011; Xiong et al., 

2011), (Kennedy et al., 2012; Wu et al., 2013).  

 

1.4 Reparo ósseo alveolar 

  

1.4.1 Estudos em humanos 

 

 Em humanos, durante as  primeiras 4 semanas  após a extração dentária ocorre no 

alvéolo uma organização da fibrina do coágulo sanguíneo, o qual é substituído por tecido 

fibroso e vasos. Entre 4 e 8 semanas pós exodontia, o tecido osteogênico prolifera e o osso 

trabecular é formado seguido por um processo de maturação óssea (Devlin; Sloan, 2002). 

 A origem dos tecidos osteogênicos que preenchem os alvéolos ainda é controversa 

podendo ser oriundas dos ligamentos periodontais (Kuru et al., 1997), periósteo, medula óssea 

(Friedenstein et al., 1987),  ou provindo de vasos colaterais (Doherty et al., 1998; Schor et al., 

1995).  Cada um dos tipos celulares tem potencial osteogênico in vitro, mas in vivo, o grau de 

cada célula recrutada de linhagens paralelas ainda não foi completamente elucidado  

 Em estudos feitos em alvéolos humanos de três pacientes, pós extração, em área 

mandibular que sofreu ressecção, a diferenciação osteoblástica foi estudada usando 

marcadores ósseos.  Runx2 foi altamente expresso por osteoblastos na margem do alvéolo e 

nos espaços medulares. Os autores também demonstraram que células osteoprogenitoras do 

ligamento periodontal e da medula óssea podem contribuir para a regeneração óssea pós 

extração dentária (Devlin;Sloan, 2002).    

 Nahles et al. (2012) realizaram estudo em humanos, cujo objetivo foi comparar o 

potencial osteogênico com a vascularização da matriz provisória em alvéolos enxertados após 

4 e 12 semanas de cicatrização. A atividade osteoblástica na matriz provisória foi maior após 

4 semanas de cicatrização. A zona com maior atividade de formação do osso foi a região 

apical da cavidade de extração, durante a fase de cicatrização inicial e deslocando-se para a 

região coronária após 12 semanas. Um pico de atividade dos osteoblastos dentro das primeiras 

semanas foi seguido por uma redução de osteoblastos maduros. A vascularização apresentou 
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modificações similares as descritas para a maturação dos osteoblastos dentro dos períodos 

observados. Porém, os resultados também demonstraram que com o aumento da idade, um  

decréscimo do potencial endotelial foi observado, não após 4 semanas, mas após 12 semanas.  

Assim sugere que a atividade de angiogênese possa estar diminuída em pacientes mais velhos 

na fase posterior de cicatrização em cavidades de extração.  

 

1.4.2 Estudos em animais 

 

 Cardaropoli et al. (2003) estudou os eventos cicatriciais envolvidos nas porções 

marginal, central e apical de alvéolos de cães, desde a formação do coágulo até o tecido ósseo 

neoformado. Durante os primeiros 3 dias de cicatrização, um coágulo de sangue ocupou a 

maior parte do local de extração. Depois de sete dias este coágulo foi em parte substituída por 

uma matriz provisória. No 14o dia, o tecido da cavidade era composto de matriz provisória e 

tecido ósseo. Em 2 semanas já havia 50% de tecido mineralizado. Com 30 dias os processos 

de remodelação óssea marginal já era notado devido a presença de osteons primários e 

osteoclastos. A quantidade de tecido ósseo aumentou da porção marginal em direção à apical. 

No trigésimo dia, o osso mineralizado ocupou 88% do volume alvéolo e tecido houve um 

decrescimo para 15% no dia 180o dia. A porção ocupada pela medula óssea em 60 dias nos 

espécimes foi de cerca de 75%, mas aumentou para 85% no dia 180o dia. Nos estágios finais, 

o osso lamelar e  medular foi encontrado.  

 Arruda et al. (2013) compararam sítios alveolares com um mês de pós extração, 

em cães na presença ou não de enxerto de grânulos de titânio. Ao avaliar o grupo cujo alvéolo 

foi preenchido apenas com o coágulo sanguíneo, foi possível constatar que o espaço foi 

ocupado por uma matriz provisória composta por fibras de tecido conjuntivo densamente 

unidas, células  mesenquimais e estruturas vasculares, localizadas principalmente na região 

central. Apical e lateralmente à matriz provisória, o tecido ósseo recém-formado se estendeu 

por todas as paredes do alvéolo, ocupando-o quase que por completo. Um trabeculado ósseo 

imaturo apresentava-se revestido por osteoblastos. Osteoclastos isolados residentes em baías 

de reabsorção foram observados na superfície do osso recém formado próximo às paredes.  

 Em estudos realizados em maxila de ratos, Hsieh et al. (1994) avaliaram a 

formação óssea lamelar ao redor das paredes de alvéolos pós extração de molares, em três 

tempos diferentes e em 5 locais diferentes da crista. Os animais foram sacrificados com 5, 10 

e 14 dias. Aos 5 dias após a exodontia o alvéolo estava sob organização e osteogênese, 

principalmente na região apical. Havia a presença de largos e corados osteoblastos adjacentes 
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ao osso jovem formado. Também foi encontrado na região subperiosteal da superfície 

vestibular a presença de osso neoformado. Aos 10 dias, o epitélio já cobria todo o alvéolo que 

se encontrava com tecido conjuntivo mais maduro e células bem orientadas. O osso jovem 

imaturo já preenchia um terço da altura do alvéolo e numerosos osteoblastos forravam a 

superfície trabecular com presença simultânea de atividade osteoclástica na crista. As 

margens do alvéolo ficaram arredondadas devido a reabsorção da cristas alveolares vestibular 

e palatal, e houve aposição de tecido ósseo vestibular subperiosteal. Aos 14 dias após a 

extração do dente, grossas e  jovens trabéculas ósseas  ocuparam a maior parte do alvéolo. 

Numerosos osteoblastos foram identificados ao longo da superfície do osso trabecular do 

alvéolo, porém menos osteoclastos foram vistos. Tecido osteóide estava presente nos espaços 

medulares adjacentes ao alvéolo que, por sua vez,  se apresentou quase todo preenchido por 

osso (Boyne; Kruger, 1962; Pietrokovski, 1967).  

 

1.5 Moléculas envolvidas no remodelamento e reparo ósseo 

 

1.5.1 OPG/RANKL 

 

 O sistema RANK/RANKL/OPG é o sistema mediador da osteoclastogênese (Silva 

et al., 2015) e da reabsorção óssea, tanto em condições fisiológicas como em patológicas 

(Belibasakis;Bonstanci, 2012). Atua em resposta a uma grande variedade de estímulos, tais 

como: paratormônio, prostaglandinas, interleucinas, vitamina D3, corticosteroides e também 

estimulação mecânica (Robling et al., 2009). Consequentemente, a caracterização das funções 

do RANKL, RANK e OPG tem proporcionado a compreensão da ação de diversos sinais 

fisiopatológicos que modulam a reabsorção e remodelação óssea (Boyle et al., 2003).  

RANKL pertence à superfamília dos TNF (TNFSF11) e atua como potente estimulador, tanto 

da formação dos osteoclastos provindos de células precursoras, como da regulação da 

reabsorção óssea por osteoclastos ativos. RANKL direciona a diferenciação final das células 

precursoras osteoclásticas em osteoclastos maduros, estimulando e mantendo o processo de 

reabsorção. O receptor RANK (TNFRS11A) foi identificado primeiramente em células 

dendríticas (Anderson et al., 1997), mas também esta presente na superfície de células 

osteoclásticas e seus precursores (Dougall et al., 1999). Por sua vez, OPG (TNFRSF11B) atua 

como uma “isca” para o RANKL, pois trata-se de um inibidor da formação dos osteoclastos. 

Foi identificado inicialmente em ratos como um fator solúvel que induz a uma osteopetrose 

quando super-expresso, e inibindo também a osteoclastogênese in vitro.  Na medula é 
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produzido por uma variedade de células, incluindo células estromais, linfócitos B e células 

dendríticas (Yun et al., 1998).  

 
Figura 1: Figura 1: Representação esquemática das células e moléculas envolvidas no remodelamento ósseo. 
Osteoclasto (OC), Área de reabsorção óssea (RB), Lacuna de Howship (HL), Catepsina (Cp), Metaloproteinase 
de Matriz 9 (MMP-9), Fosfatase Ácida Tartarato Resistente (TRAP), Eforina (Ephb2) b2 e Eforina b4 (Ephb 
4)Semafornina 4D (Sem4D), Semaforina 3A (Sema 3A), Osteoblasto (Ob), Colágeno tipo I (Col1), Osteocalcina 
(OCN), Osteonectina (OSN), Osteopontina (OSP), Sialoproteína óssea (BSP), Proteína Morfogenética Óssea  
(BMP), Prostaglandina E2 (PGE2), Óxido Nitrico (NO), Fator de Crescimento Tipo Insulina (IGF-1), 
Esclerostina (Sclerostin), Inibidor da via de Sinalização Wnt (DKK-1) Matriz óssea (B), Células de revestimento 
(BLC), Osteócito (Ot), OPG: Osteoprotegerina, Ligante do Receptor Ativador do Fator Nuclear Kappa B 
(RANKL), Conexina 43 (CX3), Receptor Ativador do Fator Nuclear Kappa B (RANK) Fonte: Silva et al., 2015 
 

 Ratos com deficiência na síntese de RANKL apresentaram quadro condizente 

com o de osteopetrose, com ausência de osteoclastos, do número normal de 

monócitos/macrófagos e também falhas na erupção dentária, típicas da  osteopetrose (Kong et 

al., 1999). Por outro lado, os ratos com falta de OPG apresentaram severa osteoporose, com 

aumento do número de osteoclastos e calcificações arteriais. A super-expressão de OPG 

desencadeou quadro de osteopetrose, com diminuição do número de osteoclastos e 

hematopoese extra medular (Lorenzo, 2011). 

  Conforme ilustrado na figura 1, a osteoclastogênese tem inicio quando uma 

célula-tronco hematopoiética que reside na medula óssea ou baço é estimulada à gerar células 

mononucleares, que tornam-se então precursores dos osteoclastos. Estas células migram para 

a circulação periférica ou para o local que necessita ser reabsorvido, e consequentemente na 

presença de M-CSF, fundem-se para formar o osteoclasto multinucleado imaturo. A 

expressão local do M-CSF, proveniente de células osteoblásticas, é necessária tanto para a 
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fusão de células mononucleares como para a maturação do osteoclasto. Nesta fase, o RANK-

L também é necessário para alcançar a diferenciação em osteoclastos maduro e para manter 

sua viabilidade. RANKL assim como M-CFS são localmente produzidos por linhagem 

osteoblástica e se unem a receptores expressos na superfícies dos osteoclastos. OPG, um 

receptor chamariz secretado se liga ao RANKL disponível, e consequentemente inibe, de 

forma competitiva, a sinalização de reabsorção nos osteoclastos. Ao ajustar os níveis relativos 

de OPG e RANKL as células do estroma  podem controlar a atividade de reabsorção local de 

osteoclastos (Silva et al., 2015). 

 

1.5.2 Osteocalcina e Osteopontina  

 

Durante o processo de diferenciação das células osteoprogenitoras, que são células 

mais evoluídas que as células-tronco, a expressão do colágeno tipo I, fosfatase alcalina, 

osteonectina, sialoproteina óssea, osteocalcina e osteopontina é identificada como marcador 

do estágio de diferenciação osteogênica (Liu et al., 2003).  

As células osteoprogenitoras presentes são morfologicamente indistinguíveis de outras 

células pleiomórficas ou fibroblásticas que constituem a maioria da população. Osteoblastos 

maduros formam um tipo de colônia facilmente identificável, de um nódulo ósseo 

mineralizado, com múltiplas camadas de células cúbicas, com tecido osteóide abundante e 

hidroxiapatita depositada. Nesta sequência de diferenciação, genes associados com fases 

proliferativas (por exemplo, histonas, e proto-oncogenes,  c-fos e c-myc) caracterizam a 

primeira fase, enquanto que a expressão dos genes associados a osteoblastos como colágeno 

tipo I (Coll-I), fosfatase alcalina (ALP), osteocalcina (OCN), osteopontina (OPN) e 

sialoproteina óssea (BSP) torna-se aumentada. Resumidamente, a sequência de diferenciação 

é definida por um aumento de síntese de Coll-I, de aquisição e de aumento da atividade de 

ALP, e aquisição de expressão de várias proteínas da matriz óssea não-colagenosas, tais como 

OPN, seguido de BSP e finalmente OCN como o último marcador do osteoblastos maduros. 

No entanto, muitas discrepâncias a este perfil de expressão foram relatados em relacionados 

modelos, sugerindo que a análise linhagem nestas populações heterogêneas leva a 

ambiguidade significativa (Liu et al., 2003). 

 A OCN é proteína que foi primeiramente isolada por Price et al. (1976) a partir de 

osso bovino e humano, e é utilizada rotineiramente como um marcador sérico de células 

osteoblásticas e acredita-se que pode atuar na matriz óssea para regular o processo de 

mineralização. A OCN, também conhecida como proteína óssea γ-carboxiglutâmico (Gla) ou 
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BGP, é uma proteína produzida principalmente pelos osteoblastos e em pequenas quantidades 

por odontoblastos e condrócitos (Hauschka et al., 1989). Após ser secretada para o 

microambiente ósseo, a osteocalcina sofre uma alteração conformacional que permite sua 

ligação ao cálcio (Price et al., 1976). O papel exato de osteocalcina no interior da matriz óssea 

ainda não está claro (Murshed et al., 2004,  Luo et al., 1997) porém, acredita-se em um duplo 

papel para esta molécula: primeiramente como regulador da mineralização óssea (Knepper-

Nicolai et al., 2002) e, como regulador da atividade dos osteoblastos e osteoclastos, atuando 

na remodelação óssea (Lian et al., 1984; DeFranco et al., 1991; Chenu et al., 1994; Ingram et 

al., 1994) 

 Estudos clínicos em humanos tem demonstrado a correlação entre os níveis de 

OCN em fatores relacionados ao metabolismo energético, porém mais investigações se fazem 

necessárias (Anna Neve et al., 2013). OCN no soro é considerada um marcador de 

remodelação óssea válido quando reabsorção e formação estão acoplados, e um marcador 

específico da formação e reabsorção quando os processos encontram-se em desequilibrio. 

Pode estar envolvida em recrutamento de osteoclastos para locais de osso neoformado e, 

assim, pode funcionar como um regulador negativo. Níveis de osteocalcina séricos elevados 

foram encontrados durante os períodos de renovação óssea rápida, como a osteoporose, 

mieloma múltiplo e reparo de fraturas (Ram et al., 2015). 

A  OPN derivada de radicais latinos, significa “ponte óssea” e reflete o potencial 

que esta glicoproteína apresenta de unir hidroxiapatita às células. Foi descoberta na matriz 

extracelular dos ossos, juntamente com sialoproteína óssea e tem característica bioquímicas 

de ser fortemente glicosilada e fosforilada e com níveis elevados de aminoácidos ácidos em 

sua estrutura primária com repetições da sequência  específica Arg-Gly-Asp (Subramani et 

al., 2015). 

 A OPN  é uma das proteínas não-colagenosas mais abundantes e não específica do 

tecido ósseo. É expressa em uma variedade de tecidos tais como osso,  medula óssea, células 

glandulares, cartilagem, dentina, cemento, rim, cérebro, tecidos vasculares, epitélios 

especializados encontrados em glândulas mamária, salivar, glândulas sudoríparas, na bílis e 

ductos pancreáticos, nos túbulos renais distais, intestino, bem como em macrófagos e 

linfócitos ativados. OPN também pode ser encontrada nos fluidos biológicos, tais como o 

leite, urina, sangue e fluido seminal (Tandal et al., 2004). A OPN pode ser detectada nas 

superfícies das trabéculas de osso maduro e nas linhas cementárias, e se acumula nas 

estruturas interfaciais e da matriz óssea (Wang et al., 2009).  

 A OPN desempenha inúmeras funções fisiológicas como remodelação óssea, 
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calcificação, resposta imune, inflamação, regulação da migração, adesão e sobrevivência 

celular (Kumar , 2013). Para isto, necessita interagir com as integrinas como a ctVp3 que é a 

principal responsável pela adesão e migração celular (Gursoy et al., 2010). A OPN também 

pode atuar no processo angiogênese ao se ligar à integrina avp3 que sinaliza a sobrevivência e 

diferenciação das células vasculares. O aumento da expressão da OPN e da Integrina avp3 

também foi associado aos períodos de reparo e regeneração (Junaid et al., 2007). A expressão 

de OPN é encontrada em varias patologias e processos cancerígenos, enfatizando a 

importância de se estudar o papel biológico desta molécula (Subramani et al. , 2015). 

A expressão de OPN é regulada por diversos fatores como o ácido retinóico, os 

corticosteroides e vitamina D3, citocinas inflamatórias, fatores de crescimento e diferenciação 

celular, fatores  de crescimento epidermal (EGF), fator de crescimento derivado de plaquetas 

(PDGF), fator transformador do crescimento tipo beta (TGF-β), além de também ser expressa 

por fibroblastos do estroma embrionário e em locais de cicatrização de feridas (Sodek et al., 

2000 ). Níveis mais elevados de expressão de osteopontina são observados em células pre-

osteoblásticas, nas fases iniciais da formação do osso e por osteoblastos maduros em locais de 

remodelação óssea. A osteopontina tem um papel significativo em termos de mineralização e 

reabsorção do osso, estando sempre presente em quantidade concentrada nas áreas de 

formação óssea (Ram"et al., 2015). 

  

1.6 Impacto do diabetes no reparo ósseo alveolar  

 

 Segundo Loder (1988), o processo de cicatrização em alvéolos pós extração 

dentária em indivíduos diabéticos é mal controlada e, muitas vezes retardada e acompanhada 

por infecção grave. Na diabetes mellitus, foram descritas alterações associadas ao 

metabolismo do colágeno, na taxa de angiogênese,  no espessamento da membrana basal 

capilar, e  na quantidade de tecido de granulação. Estudos também mostraram  cicatrização 

retardada em fraturas ósseas em diabéticos.  

Estudos em animais também têm relatado uma menor capacidade de reparo ósseo 

nos animais hiperglicêmicos. Análises histométricas realizadas por Follak et al. (2004) com 

intuito de avaliar a influência do estado hiperglicêmico na formação e remodelamento ósseo 

durante a cicatrização de defeitos ósseos em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina e 

normoglicêmicos, demonstraram que em defeitos de tamanho pequeno (0,4 mm) não 

houveram diferenças histomorfométricas no processo de cicatrização do defeito ósseo. No 

entanto, em defeitos maiores (≥ 0,8 mm), foram observadas diferenças estruturais nos estágios 
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finais de reparação óssea em hiperglicêmicos descompensados. Em defeitos ≥ 1,2 mm, os 

animais descompensados apresentaram desordens da mineralização nas duas primeiras 

semanas de cicatrização. Segundo Diniz et al. (2008), ratos diabéticos podem apresentar um 

processo de reparo de fraturas diminuído devido a redução do suprimento sanguíneo por 

consequente diminuição da angiogênese, aumento da resposta inflamatória, redução da síntese 

de colágeno, distúrbios no processo de mineralização e ainda pela falta de sincronismo entre 

formação e deposição óssea.   

Estudos que utilizam modelos experimentais de diabetes tipo 2 e tecido ósseo 

alveolar são escassos na literatura. Liu et al. (2006) utilizaram ratos diabéticos e obesos da 

linhagem Zucker e normoglicêmicos para avaliar se o diabetes afeta a perda óssea causada 

pela periodontite induzida por ligadura ou limitando o processo de reparo ósseo. Para isto, os 

animais permaneceram com ligadura durante 7 dias e, em seguida, estas foram retiradas para 

observação do potencial de reparo. Foi observado que os animais diabéticos apresentaram 

uma maior e mais prolongada resposta inflamatória quando comparado aos não diabéticos, 

além de uma diminuição  na neoformação óssea. Em outro estudo, foram utilizados ratos 

Goto-Kakizaki, um modelo não obeso de diabetes tipo 2 e foi demonstrado que estes animais 

apresentaram maior perda óssea e menor suporte ósseo após 6 semanas da colocação da 

ligadura quando comparado aos animais não diabéticos. Além disto, os animais diabéticos 

apresentavam maior perda óssea quando comparado aos não diabéticos, mesmo na ausência 

da ligadura (Pontes Andersen et al., 2006). Pontes Andersen et al. (2007) investigaram se a 

inflamação associada com a periodontite poderia contribuir para o estado pré-diabético e 

assim contribuir para a progressão do diabetes em ratos diabéticos e obesos da linhagem 

Zucker. Os autores demonstraram que após 4 semanas da inserção da ligadura,  a presença de 

periodontite promoveu distúrbios na homeostase da glicose nos ratos diabéticos prejudicando 

o estado pré-diabético, e por outro lado, também foi observada uma maior perda óssea 

alveolar nestes animais quando comparados aos normoglicêmicos.  

Estudos experimentais avaliando o impacto do diabetes tipo 2 no reparo ósseo 

alveolar e até mesmo na ósseo-integração de implantes também são escassos na literatura. 

Mishima et al. (2002) estudaram os efeitos da diabetes na remodelação óssea alveolar, mais 

especificamente no turnover ósseo, quantificando a formação e a reabsorção óssea na parede 

alveolar em torno da raiz do primeiro molar inferior e no fêmur de ratos normais e com 

diabetes induzida por STZ e compensados ou não pelo tratamento com insulina durante 24 

dias. Os autores relataram taxa de formação óssea evidente com presença de linhas de 

formação óssea no grupo controle. Porém para o grupo de animais diabéticos foi marcante a 
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redução da largura das linhas de formação óssea. Por morfometria dinâmica, a taxa de 

formação óssea no grupo diabético foi 96,5% menor na área do fêmur e 75,9% na área do 

alvéolo, quando comparados aos animais do grupo controle. Na análise de volume de osso 

formado, foram detectadas diferença significativas entre o grupo controle e o grupo diabético 

e entre o grupo diabético e o diabético tratado com insulina. Não houve diferença entre o 

grupo de ratos controle e dos tratados com insulina. Na análise da reabsorção óssea, 

numerosos osteoclastos puderam ser identificados no grupo controle. Em ratos diabéticos, 

esse numero apareceu diminuído e muitas de suas células se mostraram com núcleos em 

menor número. Os autores concluíram que este estudo histomorfométrico com ratos 

diabéticos induzidos por  estreptozotocina apresentaram taxas de turnover ósseo reduzidas,  

porém as alterações foram revertidas quando os animais diabéticos foram tratados com 

insulina.  

Hasegawa et al. (2008) demonstraram uma menor capacidade de ósseo-integração 

em ratos diabéticos tipo 2 em 4 e 8 semans. Os autores descrevem um menor volume ósseo ao 

redor dos implantes na porção cortical nos animais diabéticos quando comparado aos 

controles, enquanto que a região medular permaneceu sem diferenças entre os grupos. A 

porcentagem de contato osso-implante também foi consideravelmente menor para o grupo de 

animais diabéticos tanto na região cortical quanto medular. Além disto, os autores relatam que 

a osteogênese em animais diabéticos foi histologicamente caracterizada por tecido ósseo 

fragmentado intercalado com grandes porções de tecido mole.  

Wang et al. (2010) avaliaram o processo de reparo ósseo ao redor de implantes, 

em modelos de ratos diabéticos, avaliando a porcentagem de contato osso implante (BIC) e o 

volume ósseo trabecular (TBV) em 4 e 8 semanas após a instalação dos mesmos. As 

porcentagens de BIC e em TBV nos ratos diabéticos aumentou com o tempo de cicatrização, 

no entanto, os animais diabéticos não conseguiram atingir os valores detectados para o grupo 

controle, dentro do período da análise, o que levou os autores a concluir que o diabetes 

prejudicou o processo de ósseo-integração dos implantes.  

Colombo et al. (2011) realizou um estudo cujo objetivo foi avaliar o atraso na 

diferenciação dos osteoblastos, assim como da resposta inflamatória, durante a cicatrização 

óssea ao redor de implantes colocados em alvéolos de incisivos de ratos normo e 

hiperglicêmicos. A proliferação celular foi verificada pela imuno-detecção de osteopontina e 

osteocalcina, assim como a duração do processo inflamatório foi determinada seguindo a 

expressão de citocinas pro-inflamatórias IL-1β, IL-6, TNF-α, antígeno celular de macrófago 

F4/80 e TGF-β. Os autores observaram que a migração de  células mesenquimais para o local 
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cicatrização não foi afetada no tecido ósseo do animal hiperglicêmico quando comparado aos 

animais do grupo controle. No entanto, o início da proliferação celular e diferenciação dos 

osteoblastos foi diminuída nos hiperglicêmicos em comparação aos animais normoglicêmicos. 

Também foram observados maiores níveis de expressão de IL-1β, TNF-α, número de 

macrófagos e TGF-β no tecido ósseo de animais hiperglicêmicos. Os autores sugeriram que 

os altos níveis de citocinas inflamatórias, observados durante o reparo ósseo ao redor dos 

implantes em hiperglicêmicos, parecem estimular a proliferação de células mesenquimais 

porém, inibir sua diferenciação. 

Embora diversos estudos tenham demonstrado uma menor taxa de reparo ósseo 

alveolar em animais diabéticos, pouco ainda foi esclarecido sobre os mecanismos celulares e 

moleculares envolvidos neste processo. 
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2 PROPOSIÇÃO  
 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto da hiperglicemia e do 

tratamento com  metformina sobre as fases iniciais do reparo ósseo alveolar por meio de 

análises histométricas da quantidade de osso neoformado e imunohistoquímicas para OPG, 

RANKL, Osteocalcina e Osteopontina. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1 Seleção dos animais 

 

 Foram utilizados 40 ratos Wistar com idade de 45 dias com peso aproximado de 

300g, adquiridos no Biotério Central da Universidade de São Paulo (USP). Antes do início do 

experimento os animais foram aclimatizados ao ambiente do biotério da Universidade 

Guarulhos por um período de 5 dias. Todos os animais foram mantidos durante o período 

experimental em gaiolas individuais para melhor controle da ingestão de frutose. Foram 

mantidos sob as mesmas condições ambientais  e receberam água e ração ad libitum. Todos os 

grupos permaneceram em períodos alternados de luz e escuridão (12/12 horas). O presente 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais de Experimentação da 

Universidade Guarulhos (CEUA- UnG).  

 

3.2 Grupos experimentais e delineamento do estudo 

 

 No início do estudo, os animais foram divididos nos seguintes grupos 

experimentais:  

• Não Hiperglicêmico (NH, n=10): ratos que receberam água sem frutose, foram 

inoculados com tampão citrato. 

• Não Hiperglicêmico Tratado (NHT, n=10): ratos que receberam água sem frutose, 

foram inoculados com tampão citrato e tratados com metformina. 

• Hiperglicêmicos (H, n=10): ratos que receberam água com frutose durante as duas 

primeiras semanas do período experimental, foram inoculados com STZ. 

• Hiperglicêmicos Tratados (HT, n=10): ratos que receberam água com frutose durante 

as duas primeiras semanas do período experimental, foram inoculados com STZ e 

tratados com metformina. 

 O período experimental compreendeu um total de 84 dias (figura 2), nos quais os 

animais receberam somente água (NH, NHT) ou água com adição de frutose (H, HT), a partir 

do dia zero. Os animais pertencentes aos grupos H, HT, foram inoculados com STZ no 14º 

dia do período experimental, enquanto os animais pertencentes aos grupos NH, NHT foram 

inoculados com tampão citrato no mesmo dia. Semanalmente, os grupos foram acompanhados 

para análise dos níveis sanguíneos de glicose por meio de coletas da veia caudal.  No 69º dia 

após o início do experimento, 55º dia após indução de diabetes, os grupos NHT e HT,  
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iniciaram o tratamento diário com metformina (300mg/Kg de peso corpóreo) por via oral até 

o fim do período experimental. No 76º dia todos os animais foram submetidos a uma 

exodontia que ocorreu oito dias antes do final do período experimental,  no 84º dia.  

 
Figura 2: Delineamento experimental do estudo. 

 

3.3 Indução da Hiperglicemia  

 

 Para indução da hiperglicemia, os animais receberam água suplementada com 

10% de frutose ad libitum durante as duas primeiras semanas do período experimental, que 

correspondeu a um total de 14 dias. Em seguida, todos os animais que consumiram a água 

suplementada com frutose foram inoculados por via intraperitoneal com estreptozotocina 

(STZ, 40 mg/Kg de peso corpóreo) em Tampão Citrato (veículo, pH 4,4). Os animais 

pertencentes aos grupos não hiperglicêmicos foram inoculados somente com o veículo. 

 Uma semana após a inoculação de STZ os níveis de glicose sanguínea foram 

monitorados com auxilio de um medidor de glicose sanguínea portátil, por meio de coletas 

semanais, via veia caudal. Os animais pertencentes aos grupos H, HT, em situação de não 

jejum que apresentaram níveis >300mg/dL foram considerados hiperglicêmicos e 

permaneceram no estudo, enquanto aqueles que apresentaram níveis inferiores ao 

estabelecido, foram retirados do mesmo (Srinivasan et al., 2005).  

 

3.4 Exodontia 

 

 Oito dias antes da eutanásia dos animais (76º dia do período experimental) todos 

os animais foram pesados e anestesiados por via intraperitoneal com uma solução de 
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10mg/Kg de cloridrato de quetamina (Francotar®; Virbac do Brasil Indústria e Comércio 

LTDA, Roseira, SP, Brasil) e 0,1mL/kg de cloridrato de xilazina (Virbaxil®; Virbac do Brasil 

Indústria e Comércio LTDA, Roseira, SP, Brasil). Com auxílio de um micro-cinzel, os 

primeiros molares maxilares foram extraídos. Os alvéolos recém extraídos foram utilizados 

para análises histométricas e imunohistoquímicas. Durante o período pós operatório, os 

animais receberam antibiótico (Pentabiótico, Wyeth-Whitehall Ltda) em dose-única via 

intramuscular (1 mL/kg) e analgésico cloridrato de tramadol na concentração de 10 mg/kg, de 

12 em 12 horas por um período de 48 horas (Raffa, 2006; Sousa et al., 2008). 

 

3.5 Administração de Metformina 

 

 Para avaliar os efeitos da metformina sobre as fases iniciais do reparo ósseo 

alveolar na ausência ou presença da hiperglicemia, os grupos NHT, HT, foram tratados com 

metformina (Sigma-Aldrich) na dose de 300 mg/kg diluído em água por via oral com auxilio 

de uma agulha de gavagem, conforme descrito por Liu et al. (2012). O tratamento foi 

realizado do 69° ao 84° dia do período experimental, totalizando 15 dias. 

 

3.6 Preparo dos cortes histológicos 

 

 Oitenta e quatro dias após o início do estudo, os animais foram eutanaziados por 

meio de dose excessiva de anestésico. Foi utilizada uma associação de Pentobarbital Sódico 

(dose: 100 mg/kg) e Lidocaína (dose: 10mg/mL) pela via intraperitoneal. 

 As maxilas foram removidas e aparadas nas proximidades do primeiro molar 

direito. Os espécimes foram fixados em uma solução contendo formol 10% tamponado com 

fosfato (pH 7.4) por 18 horas a 4ºC. Após o processo de fixação e posterior lavagem em água 

destilada por 24 horas a 4ºC, os espécimes foram descalcificados em uma solução de EDTA a 

4,13% em tampão tris-HCl pH 7,4 a 4ºC, por um período de aproximadamente 60 dias. Em 

seguida, os mesmos foram desidratados em uma série crescente de solução de álcool etílico 

(60 a 100%). As peças foram então diafanizadas em xilol, infiltradas com Paraplast Plus® 

(Sigma-Aldrich) e incluídas em blocos de parafina. Os alvéolos foram cortados no sentido 

transversal e alguns cortes foram coletados para posterior coloração com Hematoxilina 

Eosina, enquanto outros foram colocados em laminas previamente silanizadas e destinados às 

análises imunohistoquímicas  para detecção da expressão de OPG, RANKL, OCN e OPN. 
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3.7 Análises histométricas 

 

 As secções histológicas coradas com Hematoxilina Eosina foram digitalizadas e 

por meio do software NIS Elements (Nikon) e a quantidade de osso neo-formado foi calculada 

com o auxílio de uma ferramenta do próprio programa Image J. Para isto foi adicionado um 

retículo quadriculado e dentro deste foram contadas as intersecções presentes em regiões de 

osso neoformado e em áreas com ausência de tecido ósseo, fornecendo o numero total de 

pontos, em seguida foi contado o número de pontos coincidentes com osso e assim a 

porcentagem de osso neoformado foi calculada. Todas as análises foram realizadas por um 

examinador previamente treinado (FSM). 

 

3.8 Análises imunohistoquímicas  

 

 Por meio de imunohistoquímica, foram contadas as células produtoras de OPG, 

RANKL, OCN e OPN, importantes mediadores envolvidos no metabolismo ósseo.  

Resumidamente, lâminas previamente silanizadas contendo algumas secções histológicas 

foram desparafinizadas durante cinco minutos no xilol, por três vezes. Em seguida, as secções 

histológicas foram reidratadas em etanol 100% durante dez minutos (duas vezes), seguido de 

etanol 95%  durante dez minutos (duas vezes). Os cortes foram delimitados com caneta 

hidrofóbica e recobertos com bloqueador de atividade de peroxidase endógena, seguida por 

lavagem com Solução Salina Tamponada com Fosfato (PBS, pH 7,4) por dois minutos (duas 

vezes) sob agitação. Para bloqueio dos sítios livres, as secções histológicas foram incubadas 

com soro bloqueador durante trinta minutos. O excesso de soro foi removido e os anticorpos 

primários (anticorpos policlonais anti-OPG, anti-RANKL, anti-Osteopontina e anti-

Osteocalcina; Santa Cruz Biotechnology) foram adicionados aos cortes e permaneceram 

incubados por vinte horas a 4o C. As laminas foram lavadas com PBS durante cinco minutos 

(três vezes) sob agitação e incubadas com o anticorpo secundário biotinilado durante uma 

hora a temperatura ambiente. Em seguida, foi realizada nova lavagem com PBS durante cinco 

minutos (três vezes) e foi efetuada a adição do conjugado Avidina-Peroxidase (ImmunoCruz 

ABC Stainning System, Santa Cruz) durante uma hora. As laminas foram novamente lavadas 

com PBS sob agitação e adicionado o substrato composto por agua destilada, tampão, 

diaminobenzidina e peroxido de hidrogênio, seguida por nova incubação por quinze minutos. 

Após lavagem com agua deionizada durante cinco minutos, todas as secções histológicas 

foram  contra coradas com hematoxilina de Mayer’s durante dois minutos. Nova lavagem 
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com água deionizada foi feita para a finalização do processo. Os cortes foram desidratados e 

as lamínulas foram colocadas utilizando Permount (Fisher Scientific). Em seguida os cortes 

foram digitalizados.  

 Para análise de OPG e RANKL, inicialmente foi medida a área do alvéolo com 

uma ferramenta do Image J e em seguida foi realizada a contagem das células imuno-

marcadas com OPG e RANKL, resultando em uma análise quantitativa e os resultados foram 

expressos em número de células positivas para OPG ou RANKL por milímetro quadrado de 

alvéolo, sendo um examinador treinado para realizar todas as contagens (GKRR).  Como 

OCN e OPN são sintetizadas e passam a fazer parte da matriz extracelular, foi realizada uma 

análise qualitativa da expressão destes marcadores  nos alvéolos pós extração, na qual foram 

atribuídos scores de 1 (ausência de expressão) a 5 (altos níveis de expressão) e um 

examinador foi treinado para realizar a leitura de todas as imagens (FSM). 

 

3.9 Análise Estatística  

 

 Os valores obtidos para cada animal oriundo das pesagens, aferições de glicemia, 

análises histométricas e imunohistoquímicas foram utilizados para cálculo das médias, 

obtendo-se um resultado final para cada grupo independente. Todos os resultados foram 

submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov Smirnov que determinou a escolha de 

métodos paramétricos ou não-paramétricos de análise. Os resultados de peso e glicemia foram 

analisados pelo teste de ANOVA (Tukey). A hipótese de que a hiperglicemia e o tratamento 

com metformina influenciam o reparo ósseo pós exodontias e a expressão de OPG, RANKL, 

TRAP, Osteopontina, Osteocalcina, foi avaliada pelo teste não paramétrico de Kruskal Wallis 

(teste de Dunn). Todas as análises foram realizadas com nível de significância estabelecido 

em 5%. 
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4 RESULTADOS 
 
 
 
 Foi possível observar que todos os animais ganharam peso durante o estudo e não 

foi observada diferença significativa para o peso inicial dos animais pertencentes aos grupos 

NH e H. Porém, ao final do período experimental e consequentemente após indução da 

hiperglicemia, foi possível observar que os animais não diabéticos apresentavam peso 

significativamente maior que os animais diabéticos (p<0,05). 

 Os níveis glicêmicos em situação de não jejum de todos os animais foram 

monitorados semanalmente, e não foi observada diferença significativa entre os animais dos 

grupos normoglicêmicos e hiperglicêmicos no inicio do período experimental, sendo a média 

e desvio padrão de 102 ± 12 mg/dL e 98 ± 11 mg/dL, respectivamente. Após 14 dias de 

ingestão de frutose, os animais pertencentes aos grupos de hiperglicêmicos receberam STZ 

por via intraperitoneal enquanto os animais do grupo controle receberam apenas o tampão 

citrato (veículo) pela mesma via. Consequentemente, os níveis glicêmicos mensurados 72 

horas após esta etapa do experimento mostraram um aumento significativo da glicemia para 

os animais dos grupos hiperglicêmicos em comparação aos animais dos grupos 

normoglicêmicos (p<0,05). A média e desvio padrão da glicemia para os grupos de não 

hiperglicêmicos foi de 100 ± 12 mg/dL e para os grupos hiperglicêmicos foi de 350 ± 129 

mg/dL, conforme ilustrado na figura 3.   

Figura 3: Média e Desvio padrão dos níveis glicêmicos antes e após a inoculação com estreptozotocina ou 
veículo dos animais pertencentes aos grupos Não Hiperglicêmicos e Hiperglicêmicos. Barras escuras 
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representam os animais Não Hiperglicêmicos e as barras brancas os animais Hiperglicêmicos. * representa 
diferença significativa entre os grupos para níveis glicêmicos iniciais e finais (ANOVA). 
 O tratamento dos animais pertencentes aos grupos de normo e hiperglicêmicos 

com metformina durante 15 dias não promoveu a diminuição significativa dos níveis 

glicêmicos (p>0,05). Os valores de glicemia após o tratamento foi de 81,25 ± 6,5 mg/dL para 

os normoglicêmicos e 436,25 ± 90,4 mg/dL para os hiperglicêmicos. 

 As secções histológicas coradas com Hematoxilina e Eosina foram utilizadas para 

realização das análises histométricas e os resultados foram ilustrados nas figuras 4 e 5. Foram 

observados níveis significativamente menores de neoformação óssea nos alvéolos dos animais 

hiperglicêmicos quando comparado aos animais do grupo não hiperglicêmico (Figura 4). O 

presente estudo também avaliou o efeito do tratamento com metformina sobre as fases iniciais 

de reparo ósseo alveolar tanto em animais normoglicêmicos quanto hiperglicêmicos. 

Inesperadamente, foi possível observar que o tratamento com metformina apresentou efeito 

negativo sobre a neoformação óssea dos animais normoglicêmicos (figura 4). Nos animais 

hiperglicêmicos a metformina não promoveu alterações significativas sobre o reparo ósseo 

alveolar. Imagens ilustrativas das secções histológicas são apresentadas na figura 5.  

Figura 4: Porcentagem de osso neoformado nos alvéolos de ratos 8 dias pós exodontia para os diferentes grupos 
experimentais. Letras diferentes representam diferenças significativas entre os grupos avaliados pelo teste não 
paramétrico de Kruskal Wallis (p<0,05). 
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Figura 5: Imagens ilustrativas das secções histológicas dos alvéolos de ratos 8 dias após a exodontia para os 
grupos: Não Hiperglicêmico (A), Não Hiperglicêmico Tratado (B), Hiperglicêmico (C) e Hiperglicêmico 
Tratado (D). Aumento de 100x. 
 

 Por meio das análises de imunohistoquímica, foi obtido o número de células 

produtoras de OPG e RANKL. Foi detectado um menor número de células produtoras de 

OPG em animais hiperglicêmicos tratados ou não com metformina quando comparado ao 

grupo não hiperglicêmico. Animais normoglicêmicos tratados com metformina também 

apresentaram um menor número de células produtoras de OPG quando comparado aos 

normoglicêmicos não tratados e aos grupos de animais hiperglicêmicos tratados ou não 

(Figura 6A). Na figura 6B são ilustrados os resultados da contagem de células produtoras de 

RANKL e foi possível observar um menor número de células expressando este marcador nos 

grupos de animais hiperglicêmicos tratados ou não com metformina e nos normoglicêmicos 

tratados, quando comparados ao grupo não hiperglicêmico. Os resultados da análise da 

proporção OPG/RANKL para os diferentes grupos experimentais mostrou ausência de 

diferenças significativas entre animais normo e hiperglicêmicos (Figura 6C). As imagens 

representativas dos resultados das análises imunohistoquímicas para OPG e RANKL 

encontram-se na figura 7A-D e 7E-G, respectivamente. 
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Figura 6: Média e desvio padrão da contagens do número de células positivas para OPG (A) e RANKL(B) e da 
proporção OPG/RANKL (C) nos alvéolos de ratos 8 dias após exodontia para os grupos Não Hiperglicêmicos 
(NH), Não Hiperglicêmicos Tratados (NHT), Hiperglicêmicos (H) e Hiperglicêmicos Tratados (HT). Letras 
diferentes representam diferenças significativas entre os grupos avaliados pelo teste não paramétrico de Kruskal 
Wallis (p<0,05) 
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Figura 7: Imagens ilustrativas das secções histológicas dos alvéolos de ratos 8 dias após exodontia após reação de imunohistoquímica para OPG (A–D) e para RANKL (E- 
G) para os grupos: Não Hiperglicêmicos (A e E), Não Hiperglicêmicos Tratados (B e F), Hiperglicêmicos s (C e G) e Hiperglicêmicos Tratados (D e H). Aumento de 100x. 
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 As análises qualitativas das reações de imunohistoquímicas para OCN e OPN não 

revelaram diferenças significativas entre animais normoglicêmicos e hiperglicêmicos tratados 

ou não com metformina os diferentes grupos experimentais. Estes resultados foram ilustrados 

nas figuras 8 e 9.  

Figura 8: Média e desvio padrão da análise quantitativa da expressão para  OCN (A) e OPN (B) nos alvéolos de 
ratos 8 dias após exodontia para os diferentes grupos experimentais Não Hiperglicêmicos (NH), Não 
Hiperglicêmicos Tratados (NHT), Hiperglicêmicos (H) e Hiperglicêmicos Tratados (HT). Letras diferentes 
representam diferenças significativas entre os grupos avaliados pelo teste não paramétrico de Kruskal Wallis 
(p<0,05) 
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Figura 9: Imagens ilustrativas das secções histológicas dos alvéolos de ratos 8 dias pós exodontia após reação de imunohistoquímica para OCN (A–D) e para OPN (E- H) 
para os grupos: Controle (A e E), Controle Tratado (B e F), Diabéticos (C e G) e Diabéticos Tratados (D e H). Aumento de 100x. 
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5 DISCUSSÃO 
 

 O diabetes mellitus se dá pela alteração na secreção ou da utilização da insulina 

produzida pelas células β do pâncreas, e apresenta como principal característica a 

hiperglicemia. Para a indução da hiperglicemia, o presente estudo utilizou a administração de 

frutose e a inoculação de estreptozotocina, conforme descrito por Islam e Wilson (2012). O 

presente trabalho obteve sucesso na indução da hiperglicemia em concordância com outros 

estudos da literatura que constataram o aumento da glicemia após a administração 

intraperitoneal da STZ (Cignachi, 2014; Sabbag, 2000). Vale a pena ressaltar que o modelo de 

indução da hiperglicemia foi eficiente e todas as análises foram realizados apenas em animais 

com glicemia acima de 300mg/dL para os grupos hiperglicêmicos e hiperglicêmicos tratados. 

 Embora estudos anteriores tenham avaliado os efeitos adversos da diabetes sobre 

o processo de reparo ósseo alveolar em humanos (Lodder, 1988; Sharon et al., 2010) e 

animais (Mishima et al., 2002; Follak et al., 2004; Diniz et al., 2008; Wang et al., 2010; 

Colombo et al., 2011), de nosso conhecimento, nenhum estudo utilizou o modelo 

experimental de indução de hiperglicemia por frutose e inoculação de estreptozotocina para 

avaliar alterações em nível de reparo ósseo alveolar. Em concordância aos resultados obtidos 

por outros autores, o modelo experimental utilizado também foi capaz de promover uma 

menor taxa de neoformação óssea nos alvéolos dos animais hiperglicêmicos quando 

comparado aos normoglicêmicos. Segundo Fiorellini e Nevins (2000) a hiperglicemia 

característica da diabetes mellitus, afeta hormônios que regulam o metabolismo de fósforo e 

cálcio e consequentemente, promove tanto a diminuição da proliferação dos osteoblastos e 

produção de matriz extracelular, assim como aumenta a diferenciação dos osteoclastos. 

Devlin et al. (1996) demonstraram que ratos diabéticos apresentavam uma menor deposição 

de colágeno nos alvéolos pós exodontia, resultando em menores níveis de reparo ósseo. Mais 

recentemente, Chang et al. (2012) avaliaram o reparo ósseo alveolar em 7, 14 e 21 dias após 

exodontia em ratos com hiperglicemia induzida por inoculação de estreptozotocina e 

relataram uma significativa redução da neoformação óssea e do numero de trabéculas nos 

alvéolos destes animais. Além disto, os autores demonstraram que as fases iniciais do reparo 

apresentavam-se prejudicadas, o que sugere um retardo no processo de neoformação óssea em 

animais hiperglicêmicos.  

 Apesar de diversos estudos terem descrito o menor potencial de reparo nos 

animais diabéticos, poucos avaliaram o envolvimento de OPG e RANKL no reparo ósseo 
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associado a hiperglicemia. No presente estudo, foi observado uma redução dos níveis de OPG 

e RANKL nos animais hiperglicêmicos quando comparado aos normoglicêmicos. Estes 

resultados estão em acordo com os descritos por de Amorim et al. (2008), que utilizaram ratos 

com hiperglicemia induzida por aloxano e avaliaram por imunohistoquimica a expressão de 

OPG, RANK e RANKL e da proporção de RANKL/OPG, nas regiões de reparo ósseo 7 e 14 

dias após a criação de um defeito ósseo nas tíbias. Os autores observaram uma redução no 

número de células positivas para OPG, RANK e RANKL nos animais diabéticos em 7 dias.  

 Embora estes dados possam sugerir um impacto negativo da hiperglicemia sobre o 

tecido ósseo, a análise da proporção RANKL/OPG ou OPG/RANKL representa mais 

adequadamente o impacto da hiperglicemia sobre as fases iniciais do reparo ósseo alveolar 

dos animais, uma vez que estes mediadores apresentam atividades combinadas. No presente 

estudo não foram detectadas diferenças significativas na proporção OPG/RANKL entre 

animais hiper e normoglicêmicos, resultados similares aos descritos por de Amorim et al. 

(2008) que também não observaram diferença na proporção RANKL/OPG entre animais 

diabéticos e normoglicêmicos. Em conjunto estes resultados sugerem que OPG e RANKL não 

estão diretamente associados a menor neoformação óssea observada nos animais 

hiperglicêmicos e que outras vias metabólicas (Wnt/β catenina, semaforinas, proteínas 

morfogenéticas ósseas, metaloproteinases) devem ser estudadas na tentativa de esclarecer o 

mecanismo responsável pela redução da neoformação óssea alveolar associada a 

hiperglicemia.  

 No presente estudo, também foi avaliada a expressão das proteínas: osteocalcina e 

osteopontina, nos alvéolos de ratos normo e hiperglicêmicos após oito dias da exodontia. 

Osteocalcina e osteopontina são proteínas associadas a formação de tecido ósseo e no 

presente estudo não foram detectadas diferenças significativas na síntese destas proteínas nos 

alvéolos pós exodontia dos animais hiper e normoglicêmicos.  Estudos que avaliaram o 

envolvimento da osteocalcina e osteopontina com o reparo ósseo alveolar em animais 

diabéticos também são escassos na literatura, o que impede uma melhor discussão dos 

achados do presente estudo. Colombo et al. (2011) avaliaram por imunohistoquímica a 

presença de fatores relacionado a resposta inflamatória (TNF-α, IL-1β, IL-6 e TGF-β)  e ao 

metabolismo ósseo (OCN e OPN) em animais diabéticos do tipo Goto-Kakizaki que 

receberam implantes. Os autores descreveram uma diminuição da formação de tecido 

mineralizado em animais, e associaram este resultado ao aumento da presença de  TNF-α, IL-

1β, IL-6 em diabéticos. Mais recentemente, Park e Kang (2012) observaram os efeitos 
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benéficos da irradiação com laser 980 nm GaAlAs (galium-aluminum-arsenide) sobre as fases 

iniciais do reparo ósseo alveolar pós exodontia em animais diabéticos e normoglicêmicos. 

Embora o objetivo dos trabalhos acima mencionados não seja similar ao do presente estudo, 

os autores descrevem ausência de diferenças nos níveis de osteocalcina e osteopontina nos 

alvéolos de animais normo e hiperglicêmicos, apresentando concordância com o dados 

obtidos nesta investigação.  

 É importante ressaltar que o presente estudo também avaliou o efeito do 

tratamento com metformina sobre as fases iniciais de reparo ósseo alveolar tanto em animais 

normo e hiperglicêmicos. Inesperadamente, foi possível observar que o tratamento com 

metformina apresentou efeito negativo sobre a neoformação óssea dos animais 

normoglicêmicos, e que a dose e o período utilizados para o tratamento dos animais neste 

estudo não foi capaz de reverter a hiperglicemia e seus efeitos deletérios sobre a neoformação 

óssea (figura 4).   

 A metformina é considerada o medicamento de escolha para o tratamento da 

diabetes tipo 2, e de nosso conhecimento nenhum estudo avaliou os efeitos desta droga sobre 

o reparo ósseo alveolar de ratos. Recentemente, Inoye et al. (2014) demonstraram que o 

tratamento de animais espontaneamente diabéticos da linhagem Goto-Kakizaky com 

metformina promoveu aumento da área de contato osso implante quando comparado aos 

diabéticos não tratados, o que sugere uma melhor neoformação óssea após o tratamento com o 

fármaco. No estudo de Jeyabalan et al. de 2013, foi avaliado o efeito do tratamento de 

camundongos e ratos normoglicêmicos com metformina sobre o reparo de fraturas ósseas. Os 

autores, relataram que a metformina não apresenta nenhum efeito sobre o reparo de fraturas. 

Ainda é importante ressaltar que os dois estudos acima citados avaliaram fases mais tardias do 

reparo ósseo (4 semanas), enquanto que o presente estudo avaliou as fases iniciais (8 dias), o 

que também poderia justificar as  divergências observadas nos resultados.! 

 Com relação aos marcadores estudados no presente estudo, não foram 

encontrados relatos na literatura nenhum estudo que tenha avaliado o efeito da metformina 

sobre a expressão de osteocalcina e osteopontina no reparo ósseo. Embora, não tenha sido 

observada efeito do tratamento com metformina sobre a síntese de OCN e OPN nas áreas de 

reparo ósseo alveolar de animais hiper e normoglicêmicos,  o estudo in vitro de Kasai et al. 

(2009) demonstrou que a metformina inibiu significativamente a expressão gênica de RunX2, 

um fator de transcrição fundamental para a maturação dos osteoblastos, juntamente com a 

redução da expressão de OCN, OPN e sialoproteína  óssea. Os autores sugerem que a 
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diferenciação osteoblástica é dependente da fosforilação da AMPK que pode ser inibida pela 

metformina.  

 O presente estudo também mostrou que os animais normo e hiperglicêmicos 

tratados com metformina não apresentaram diferença na proporção OPG/RANKL quando 

comparado aos não tratados. Resultados discordante ao descrito por Liu et al. (2012), que 

relataram que a metformina foi capaz de diminuir a perda óssea após indução de lesão 

periapical em ratos normoglicêmicos. Além disto, o grupo dos animais tratados apresentou 

uma redução do número de células RANKL positivas e aumento do numero de células OPG 

positivas, 14 e 28 após indução da lesão, sugerindo um efeito ósseo-protetor deste 

medicamento. Diferenças nas condições do tecido utilizado para análise (alvéolo em reparo e 

lesão peri-apical), bem como tempo de avaliação poderiam explicar as diferenças 

encontradas.    

Novos estudos sobre o impacto negativo  da hiperglicemia e do tratamento com 

metformina sobre reparo ósseo alveolar se fazem necessários afim de compreender os 

mecanismos e mediadores envolvidos no processo. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 Com base nos dados obtidos no presente estudo é possível concluir que animais 

hiperglicêmicos apresentam uma menor taxa de neoformação óssea alveolar comparado aos 

animais normoglicêmicos. Porém, OPG, RANKL, OCN e OPN parecem não estar associados 

ao impacto negativo da hiperglicemia sobre as fases iniciais do reparo ósseo alveolar. Além 

disto, o tratamento com metformina foi capaz de reduzir os níveis de neoformação óssea em 

animais normoglicêmicos.  
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