
 

MESTRADO EM ODONTOLOGIA 

 

 

JOSUEL SIQUEIRA AZARIAS 
 

 

 

IMPACTO DA HIPERGLICEMIA E DO TRATAMENTO COM 

METFORMINA NA PERDA ÓSSEA ALVEOLAR INDUZIDA POR 

LIGADURA E NAS ANÁLISES IMUNO-HISTOQUÍMICAS PARA 

OSTEOPROTEGERINA, RANKL, OSTEOCALCINA E 

OSTEOPONTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarulhos 

2017



 

 

 

JOSUEL SIQUEIRA AZARIAS 

 

 

IMPACTO DA HIPERGLICEMIA E DO TRATAMENTO COM 

METFORMINA NA PERDA ÓSSEA ALVEOLAR INDUZIDA POR 

LIGADURA E NAS ANÁLISES IMUNO-HISTOQUÍMICAS PARA 

OSTEOPROTEGERINA, RANKL, OSTEOCALCINA E 

OSTEOPONTINA 

 

 

 

Dissertação apresentada a Universidade Guarulhos 
para obtenção do título de Mestre em Odontologia 

Área de Concentração: Periodontia 
Orientadora: Profa. Dra. Marta Ferreira Bastos 

Co- Orientadora: Profa. Dra. Poliana Mendes Duarte 
 

 

 

 

 

Guarulhos 

2017





DEDICATÓRIA 

 

Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter sonhos sempre. 

 Quem traz no corpo essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida 

(Milton Nacimento) 

 

Dedico esse trabalho a minha família, que é modelo vivo para que eu compreendesse o 

significado mais profundo desses versos. 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a minha orientadora, Profa Dra Marta Ferreira Bastos pela paciência, apoio 

e acolhimento nesse projeto. 

 

Agradeço a Profa Dra Poliana Mendes Duarte por estar junto nesse trabalho 

compartilhando do seu conhecimento. 

 

Agradeço a todos os Professores do Mestrado. Serão sempre fontes de inspiração. 

 

Agradeço aos colegas do mestrado pelo convívio e  troca de conhecimento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, 

levam um pouco de nós. Cada um que passa na nossa vida, passa sozinho, pois cada pessoa é 

única e nenhuma substitui outra. Cada um que passa na nossa vida, passa sozinho, mas não 

vai só nem nos deixa sós. Leva um pouco de nós mesmos, deixa um pouco de si mesmo. Há 

os que levam muito, mas há os que não levam nada. Essa é a maior responsabilidade da nossa 

vida, e a prova de que duas almas não se encontram ao acaso." 

 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

 



RESUMO 

 

Diabetes mellitus e periodontite são doenças crônicas e estão intimamente associadas. 
Pacientes com diabetes inadequadamente controlados apresentam uma destruição severa dos 
tecidos de suporte periodontais. O uso da metformina mostra que esse medicamento é muito 
eficaz em reduzir os níveis glicêmicos e a hemoglobina glicada nos pacientes com diabetes 
tipo 2. O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência da hiperglicemia sobre a perda 
óssea alveolar induzida por ligadura, em ratos normais ou hiperglicêmicos tratados ou não 
com metformina. Foram utilizados 120 ratos Wistar (n=15/grupo) distribuídos entre os 
grupos: Não hiperglicêmicos (NH), Não Hiperglicêmicos com Ligadura (NH-L), Não 
Hiperglicêmicos Tratados (NHT), Não Hiperglicêmicos com Ligadura Tratados (NHT-L), 
Hiperglicêmicos (H), Hiperglicêmicos Tratados (HT), Hiperglicêmicos com ligadura (H-L), 
Hiperglicêmicos com Ligadura Tratados (HT-L). A Hiperglicemia foi induzida por 
administração de frutose e inoculação estreptozotocina. No 54º dia após o início do 
experimento e 40º dia após indução da hiperglicemia, os grupos NH-L, NHT-L, H-L, HT-L 
receberam a ligadura para indução da periodontite experimental. No 69º dia após o início do 
experimento, 55º dia após indução da hiperglicemia e 15º dia após colocação da ligadura, os 
grupos NHT, NHT-L, HT, HT-L receberam o tratamento diário com metformina (40 mg/Kg 
de peso corpóreo) por gavagem até o fim do período experimental. Após eutanásia, que 
ocorreu no 84º dia, as mandíbulas foram removidas, fixadas, descalcificadas e submetidas a 
processamento histológico. Secções seriadas foram coradas com Hematoxilina e Eosina para 
análise da perda óssea alveolar. Foi utilizado o teste de Kruskal Wallis (teste de Dunn) com 
nível de significância estabelecido em 5%. A colocação da ligadura promoveu o aumento da 
perda óssea na região de furca dos animais, e foi observado aumento da perda óssea em 
animais hiperglicêmicos quando comparado aos não hiperglicêmicos. Interessantemente, o 
tratamento com metformina foi capaz de reverter parcialmente a perda óssea induzida pela 
ligadura tanto em animais não hiperglicêmicos quanto nos hiperglicêmicos. As analises 
imunohistoquímicas e histoquímicas mostraram uma menor proporção OPG/RANKL, 
aumento da expressão de OCN nos animais hiperglicêmicos e o tratamento com metformina 
parcialmente reverteu este efeito da hiperglicemia sobre a proporção OPG/RANKL, e da 
expressão de OPN na presença da periodontite induzida por ligadura. Não foram detectadas 
alterações na proporção OPG/RANKL, OCN e OPN para os diferentes grupos experimentais 
na ausência de periodontite induzida por ligadura  
 
Palavras-chave: Hiperglicemia; Periodontite crônica; Metformina: Ligadura: Tecido ósseo; 
Ratos; Ligante RANK: Osteoprotegerina; Osteopontina; Osteocalcina. 



ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus and periodontitis are chronic diseases and are closely linked. Patients with 
inadequately controlled diabetes have severe destruction of the periodontal support tissues. 
The use of metformin shows that this drug is very effective in reducing plasma glycemia and 
glycated hemoglobin in patients with type 2 diabetes. The aim of the present study was to 
evaluate the influence of hyperglycemia on alveolar bone loss induced by ligation, in normal 
or diabetic rats treated or not with metformin. We used 120 Wistar rats (n = 15 / group) 
distributed among the groups: Non-Hyperglycemic (NH), Non-Hyperglycemic with Ligature (NH-
L), Treated Non-Hyperglycemic (TNH), Treated Non-Hyperglycemic with Ligature Treated (TNH-L), 
Hyperglycemic (H), Treated Hyperglycemic (TH), Hyperglycemic with Ligature (H-L), Treated 
Hyperglycemic with Ligature (TH-L). Hyperglycemia was induced by administration of fructose 
and inoculation with streptozotocin. On the 54 th day after the start of the experiment and 40 
th day after induction of hyperglycemia, the NH-L, NHT-L, H-L, HT-L groups received 
ligation for induction of experimental periodontitis. On the 69th day after the start of the 
experiment, 55 days after induction of hyperglycemia and 15 days after ligation, the NHT, 
NHT-L, HT, HT-L groups received daily treatment with metformin (40 mg / kg body weight) 
by gavage until the end of the experimental period. After euthanasia, which occurred on the 
84th day, the mandibles were removed, fixed, decalcified and submitted to histological 
processing. Serial sections were stained with hematoxylin and eosin for analysis of alveolar 
bone loss. The Kruskal Wallis test (Dunn test) was used with a significance level set at 5%. 
Ligature placement promoted increased bone loss in the furcation region of the animals, and 
increased bone loss was observed in hyperglycemic animals when compared to non-
hyperglycemic animals. Interestingly, treatment with metformin was able to partially reverse 
bone loss induced by ligation in both non-hyperglycemic and hyperglycemic animals. 
Immunohistochemical and histochemical analyzes showed a lower OPG / RANKL ratio, 
increased OCN expression in hyperglycemic animals and treatment with metformin partially 
reversed this effect of hyperglycemia on the OPG / RANKL ratio, OPN expression in the 
presence of ligand-induced periodontitis. No changes were detected in the OPG / RANKL, 
OCN and OPN ratio for the different experimental groups in the absence of ligature-induced 
periodontitis. 
 
Key words: Hyperglycemia; Chronic periodontites; Metformin; Ligature; Bone; Rats, RANK 
ligant; Osteoprotegerin; Osteopontin; Osteocalcin. 
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1. INTRODUÇAO 

 

1.1 Diabetes  

 

Diabetes mellitus (DM) é uma desordem metabólica caracterizada por deficiência 

na secreção e/ou ação da insulina, de múltipla etiologia, hiperglicemia crônica e com 

distúrbios no metabolismo de carboidratos, lipideos e proteínas. A hiperglicemia crônica está 

associada a danos prolongados, disfunção e falha de vários órgãos. As complicações a longo 

prazo incluem retinopatia, nefropatia, neuropatia periférica e autonômica, doenças 

cardiovasculares e uma maior tendência para doença periodontal (Bensch et al., 2003; Maia et 

al., 2014). 

Os primeiros relatos da diabetes mellitus (DM) datam do papiro de Ebers, 

aproximadamente 1550 a.C. No entanto, o grande marco foi a descrição de Arateus da 

Capadócia, no século II, que denominou esta enfermidade de diabetes com a clássica 

descrição de que “a carne do corpo e dos membros se derretia e se convertia em urina”. 

Somente em 1675, Thomas Willis chamou de DM a condição em que indivíduos 

apresentavam poliúria, urina doce e espessa. Em 1921, Charles Best e Frederick Banting 

conseguiram isolar a insulina e demonstrar seu efeito hipoglicemiante. Esta descoberta 

significou uma das maiores conquistas médicas do século XX (Oliveira; Milech, 2004). 

Atualmente, estima-se que a população mundial com diabetes seja da ordem de 

415 milhões e que alcance 642 milhões em 2040. A proporção de pessoas com diabetes tipo 2 

está aumentando na maioria dos países e 75% dos adultos com diabetes vivem em países de 

baixa e média renda (International Diabetes Federation, 2017). 

A etiologia desta doença é multifatorial, e envolve fatores genéticos e ambientais 

(Adeghate et al., 2006).  

A classificação do diabetes é baseada no processo de patogênese e dividida em 

quatro categorias: diabetes melito tipo 1, diabetes melito tipo 2, diabete gestacional e outros 

tipos que correspondem a menos que 5% de todos os casos diagnosticados (Kidambi; Patel, 

2008; International Diabetes Federation, 2017).  

No diabetes tipo 1 há uma total deficiência na produção de insulina devido a 

destruição autoimune das células beta do pâncreas ou pela perda de tecido pancreático por 

pancreatite, remoção cirúrgica ou fibrose cística, e acomete aproximadamente de 5% a 10% 

dos pacientes (Kidambi; Patel, 2008). Essa destruição das celulas pode levar anos e é bastante 

variavel entre os individuos com diabetes tipo 1, podendo ser mais rápida entre os mais jovens 
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e mais lenta nos adultos, levando a hiperglicemia permanente, havendo necessidade de 

reposição da insulina exógena (Hissa e Barros, 2009). 

O diabetes tipo 2 é o mais frequente na população e acomete de 85% a 90% dos 

pacientes que apresentam uma resistência de insulina pelos tecidos, com uma diminuição de 

resposta dos tecidos periféricos, sendo necessário uma maior quantidade de insulina para uma 

adequada resposta tecidual, e diminuição na produção de insulina (Kidambi; Patel, 2008; 

American Diabetes Association, 2016).  

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 característica da diabetes promove diversos efeitos celulares e 

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

alterações vasculares. A hiperglicemia estimula a formação de ROS por uma variedade de 

fontes, como a fosforilação oxidativa e a oxidação de glicose, por exemplo (Valko et al., 

2006). 

 

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 
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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 

modelo como um novo e alternativo método para o estudo do diabetes tipo 2 e para screening 

de novas drogas antidiabéticas. 

 

1.1.2 Streptozotocina 

 

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 utilizadas 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 b  pancreáticas (Islam;Wilson, 2012). 

 

1.2 Periodontite 

 

A Doença Periodontal é uma doença infecciosa-inflamatória induzida por biofilme 

bacteriano específico, que leva a inflamação gengival, destruição dos tecidos periodontais e 

perda óssea alveolar (Socransky; Haffajje, 1992; Kiname; Mark Bartold, 2007). 

A periodontite crônica, a principal responsável pela perda de dentes no mundo 

(Berezow; Darveau, 2011), é definida como a perda patológica de inserção periodontal e osso 

alveolar (Slots, 2013). É uma doença infecciosa multifatorial, ocorre como resultado do 

desafio entre a resposta do hospedeiro e patógenos periodontais específicos 

caracterizados pela manifestação de um dano lento e irreversível e perda de tecido de 

suporte periodontal em um período de tempo (Kornman KS, 2008). Demonstrou-se que 
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as bolsas periodontais profundas como resultado da destruição óssea alveolar foram 

associados com o aumento do número de perda dentária (Matuliene et al., 2008). 

O acúmulo de microrganismos bem como a liberação de citocinas e quimiocinas 

promove uma resposta inflamatória local com conseqüente ativação de osteoclastos levando a 

reabsorção do osso alveolar de suporte (Behl, et al., 2008). Porém, além dos microrganismos 

existentes na cavidade bucal, o estresse pode modular a resposta imune do organismo, 

contribuindo sobremaneira com a etiologia e a perpetuação da periodontite crônica, causando 

danos irreversíveis (Bensley et al., 2011). 

 

1.2.1 Diabetes e periodontite crônica 

 

O osso esta constantemente sob remodelação, que é controlado pelas atividades de 

osteoclastos e osteoblastos (Matsuo; Irie, 2008). A quantidade de reabsorção óssea por 

osteoclastos é, em circunstâncias normais, fisiologicamente equilibrada pela formação óssea 

mediada por osteoblastos. Contudo, em condições patológicas tais como osteoporose, artrite 

reumatóide e periodontite, estes processos são desequilibrados e o aumento da reabsorção 

óssea pode resultar em perda óssea. (Nair et al., 1996; Lerner, 2006). A perda óssea alveolar é 

uma das características mais marcantes da periodontite. Assim, os agentes que manifestam 

atividades osteogênicas e / ou anti-reabsortivas são geralmente considerados valiosos na 

prevenção ou tratamento da periodontite. A periodontite é influenciada por doenças sistêmicas 

como diabetes e obesidade (Genco et al.; Mealey; Rose, 2005). 

Diabetes mellitus e periodontite são doenças crônicas e estão intimamente ligadas 

(Kiran et al., 2005). Existe literatura disponível que sugere que pacientes com diabetes 

inadequadamente controlados apresentam uma destruição mais severa dos tecidos de suporte 

periodontais (Tsai et al., 2002; Mealey; Oates, 2006). Estudos sobre periodontite  associaram, 

embora não demonstrem claramente relação causal, com grandes distúrbios sistêmicos, 

incluindo doenças cardiovasculares (Berlin-Broner et al., 2016), artrite reumatóide (Tang et 

al., 2017), resultados adversos da gravidez (Corbella et al., 2016), diabetes mellitus (Pradhan; 

Goel, 2011; Suzuki et al., 2016) e diabetes gestacional (Abariga; Whitcomb, 2016), bem 

como mostrou uma relação entre tratamento periodontal e um bom controle glicêmico (Botero 

et al., 2016). Uma associação positiva foi encontrada entre a gravidade da doença periodontal, 

a idade do paciente, duração do diabetes e frequencia das variações da glicemia, e as 

complicações e manifestações tardia da doença. O diabético controlado, aglicosúrio e 

normoglicemico, poderá se comportar clinicamente como um individuo saudavel, enquanto 
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que o descompensado necessita de várias medidas profilaticas para submeter-se ao tratamento 

especializado (Schneider et al., 1995).  

O mecanismo da destruição progressiva dos tecidos periodontais, ocorre devido 

ao aumento das atividades colagenolíticas nos tecidos, além da diminuição da síntese de 

colágeno, matriz óssea, quimiotaxia de neutrófilos, fatores de crescimento e matriz 

extracelular. Em adição, ocorre o aumento da apoptose, do stresse oxidativo e desregulação 

das citocinas (Lala et al., 2000). Além disso, a elevação da secreção do fator de necrose 

tumoral e das citocinas interleucina 6 e prostaglandina E2, na doença periodontal, podem 

aumentar a resistência insulínica e dificultar o controle metabólico em pacientes portadores de 

diabetes (Nagasawa et al., 2010; Shankaracharya et al., 2012). 

 

1.2.2 Modelos experimentais de diabetes tipo 2 e periodontite. 

 

O uso de modelos animais é de extrema importância uma vez que pesquisas em 

humanos são, muitas vezes, limitadas pela dificuldade de estabelecer relações causais com a 

destruição observada nos tecidos de suporte e sustentação do dente (Pihlstrom et al., 2005; 

Aguirre et al., 2012). Os modelos animais permitem estabelecer fatores etiológicos da doença 

e sua relação com fatores externos, além da avaliação do potencial de novas terapias (Struillou 

et al., 2010). Porém, o critério de seleção do modelo e de suas variáveis de análise irá 

depender principalmente do objetivo do estudo a ser realizado (Aguirre et al., 2012). 

A seleção de um determinado modelo animal baseia-se na sua capacidade para 

testar uma hipótese específica (Graves et al., 2008). Na literatura, os animais utilizados em 

pesquisa na área da periodontia são: macaco, cachorro, coelho, camundongo e rato (Struillou 

et al., 2010; Graves et al., 2008; Kantarci et al., 2015; Oz e Puleo, 2011; Bright et al., 2015). 

O rato é o roedor mais utilizado para estudar a patogênese da doença periodontal 

(DP), pois a estrutura tecidual da área periodontal e suas patologias são muito similares às 

observadas em seres humanos (Struillou et al., 2010). Para a indução da doença no rato, na 

literatura são reportados diferentes métodos como: a inserção de um fio de algodão (ligadura) 

na região cervical dos molares; a aplicação local de lipopolissacarídeos (LPS) e a infeção por 

periodontopatógenos (Nociti et al., 2000; Benatti et al., 2003; Bezerra et al., 2008). O método 

da ligadura consiste na colocação de um fio de algodão ao redor do molar facilitando assim o 

acúmulo local de microrganismos, com a formação de um biofilme, e consequentemente, 

gerando uma resposta inflamatória com destruição dos tecidos periodontais (Graves et al., 

2008; Abe; Hajishengalis, 2013). 
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Estudos que utilizem modelos experimentais de diabetes tipo 2 e periodontite 

induzida por ligadura 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 periodontite 

aumentando a perda óssea 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 que os não diabéticos, mesmo na ausência da ligadura 

(Pontes Andersen et al, 2006). Em 2007, Pontes Andersen et al. 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 nestes animais 

quando comparados aos normoglicêmicos. Em 2008, foi avaliado o efeito da periodontite 

experimental por ligadura associada à dieta rica em gordura em ratos diabéticos e obesos da 

linhagem Zucker sobre a resistência insulínica. Os resultados mostraram que a periodontite 

induzida por ligadura prejudicou a homeostase da glicose em ratos diabéticos alimentados 

com dieta rica em gordura (Watanabe et al., 2008). 

 

1.3 Metformina 

 

A história da DM é repleta de terapias sendo que, quase todas, incluindo o 

tratamento com insulina, foram administradas pela primeira vez sem nenhum conhecimento 

do mecanismo de ação (Witters et al., 2001). No entanto, nos últimos anos, novas drogas 

hipoglicemiantes vêm sendo desenvolvidas, testadas e lançadas, como os análogos do 

peptídeo glucagon 1 (GLP1 - glucagon-like peptide 1), que reduzem a glicemia por estimular 

a liberação de insulina em resposta à ingestão de glicose e aumentar o consumo de glicose por 

vários tecidos, e os inibidores de dipeptidil peptidase, que atuam aumentando a sensibilidade 
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das células beta à glicose, o que melhora a secreção de insulina dependente de glicose (Kim; 

Egan, 2008). 

Três biguanidas foram disponibilizadas para tratamento do DM por volta de 1950. 

A metformina só foi aprovada para uso nos Estados Unidos da América em 1995 (Witters, 

2001). No entanto, a butformina e a fenformina foram retiradas do mercado nos anos 70 

devido à emergência de acidose lática e aumento da mortalidade por problemas cardíacos 

(Cusi; Defronzo, 1998). Dentre os hipoglicemiantes orais, a metformina, fármaco da classe 

das biguanidas, é o único medicamento para o tratamento do DM que não está associado a 

danos diretos aos pacientes (Fulgencio et al., 2001). A metformina é usada para o tratamento 

da DM2 há muitos anos (Cusi; Defronzo, 1998). Este medicamento entrou em uso clínico pela 

primeira vez na França, em 1979; nos Estados Unidos, foi aprovada somente em 1995, devido 

a preocupações de longa data a respeito da segurança das biguanidas. 

O desenvolvimento da classe das biguanidas foi derivado do estudo dos efeitos da 

planta Galega officinalis. Galega é um gênero botânico pertencente à família Fabaceae 

(leguminosas), amplamente usada na Europa desde a idade média como um tratamento 

popular para a poliúria da DM. A galegina, substância ativa e derivada da guanidina presente 

nesta planta, era capaz de diminuir a glicemia de pacientes diabéticos. A guanidina era tóxica 

demais para ser usada como medicamento, mas o desenvolvimento de agentes derivados 

persistiu. Em 1957 foi publicada a primeira descrição científica da metformina (Witters, 

2001). 

A metformina é uma das drogas orais mais comumente prescritas no mundo e 

deve manter essa posição apesar de inúmeros antidiabéticos orais que vêm sendo introduzidos 

no tratamento da diabetes melito tipo 2 (DM2) (Bailey;Turner, 1996; Wysowski et al., 2003). 

A experiência profissional com o uso da metformina mostra que esse medicamento é muito 

eficaz em reduzir a glicemia plasmática e a hemoglobina glicada nos pacientes com DM2. 

Essa efetividade clínica pode ser comprovada pelos resultados do estudo do UKPDS (No 

authors listed), que mostrou que a monoterapia com metformina em indivíduos obesos com 

DM2 por 29 semanas diminui tanto a porcentagem média da hemoglobina glicada quanto 

também a glicemia de jejum, quando comparados com o grupo controle. A redução da 

glicemia deve-se principalmente a suas ações hepáticas e musculares que apresentam efeito 

sensibilizador da insulina (Bailey; Turner, 1996). No hepatócito, provoca inibição da 

gliconeogênese e da glicogenólise, e estimulação da glicogênese enquanto, nos tecidos 

periféricos insulino-dependentes, principalmente na musculatura esquelética, aumenta a 

captação de glicose provocando rápida redução da glicemia plasmática (Bailey; Turner, 
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1996). Diferentemente dos secretagogos, a metformina não aumenta os níveis plasmáticos de 

insulina e não é hipoglicemiante, mesmo em doses consideráveis (Bailey; Turner, 1996). 

Acredita-se que os efeitos terapêuticos da metformina sejam causados pelo 

desligamento da gluconeogênese hepática e também podem implicar melhorias na 

sensibilidade à insulina nos tecidos musculares e adiposos (Skamagas et al.; Scarpello; 

Howlett, 2008) Outros relatos sugerem que a metformina exerce outros efeitos benéficos, 

como antiendometrio, (Takemura et al., 2007) antiaterogênicos, (Hattori et al., 2006) 

antitumor, (Scarpello; Howlett, 2008; Zakikhani et al., 2009) e antiobesidade (Park et al., 

2009).  

Por outro lado, em alguns estudos epidemiológicos, (Adami, 2009; Vestergaard et 

al., 2005) foi demonstrado que o uso de metformina foi associado a um risco reduzido de 

fraturas em pacientes com diabetes. Também foi demonstrado que a metformina exerce um 

efeito osteogênico sobre osteoblastos (Cortizon et al., 2006). 

 

1.4 Molécula envolvidas no remodelamento ósseo 

 

1.4.1 Sistemas rank/rankl/osteoprotegerina  

 

OPG é uma proteína pertencente à superfamília dos receptores de fator de necrose 

tumoral (TNFα). É um receptor solúvel e age inibindo a ligação do RANKL ao RANK, 

impedindo, assim, o recrutamento, a proliferação e a ativação dos osteoclastos (Boyle et al., 

2003; Théoleyre et al., 2006). Em camundongos, a expressão de RNA mensageiro de OPG 

tem sido demonstrada em vários tecidos, como: osso, pele, fígado, pulmão, coração, células 

endoteliais, rins, estômago, intestino, glândula tireóide, cérebro e medula espinhal (Knudsen 

et al., 2003; Anandarajah, Schwarz, 2006). 

A OPG neutraliza os efeitos biológicos de RANKL, pois inibe a diferenciação de 

osteoclastos, suprime a ativação dos osteoclastos maduros e induz apoptose (Horowitz et al., 

2001; Nakamichi et al., 2007). Animais que não produzem OPG apresentam severa 

osteoporose pelo aumento da atividade osteoclástica e subsequente reabsorção óssea 

(Yamazaki; Sasaki, 2005; Nakamichi et al., 2007). Injeções subcutâneas de OPG na área 

abdominal de mulheres pós-menopausa rapidamente reduziram os marcadores do turnover 

ósseo (Hsu et al., 2006). Além disso, a administração de OPG em animais com artrite 

induzida experimentalmente, protegeu-os da perda óssea, enquanto os animais que não 

receberam OPG apresentaram extensa perda óssea e de cartilagem. Ainda não está clara, 
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entretanto, a associação entre o conteúdo mineral ósseo, o risco de fratura e a concentração 

plasmática dessa molécula (Knudsen et al., 2003; Anandarajah; Schwarz, 2006). 

O RANKL é um peptídeo pertencente à família de fatores de necrose tumoral, 

podendo se apresentar em duas formas: solúvel e ligado à membrana. O RANKL se liga ao 

RANK (receptor activator de NFk-B) presente nas células progenitoras dos osteoclastos e na 

presença de fator estimulante de colônia de macrófago (M-CSF), estimula a diferenciação e 

atividade dos osteoclastos (Hofbauer et al., 2000; Haynes, 2004; Rogers; Eastell, 2005). 

Camundongos deficientes de RANKL não apresentam formação de osteoclastos e 

desenvolvem severa osteopetrose, além de defeito dos nódulos linfáticos e células B. Em 

animais normais, ao injetar RANKL solúvel, verificou-se a rápida indução de hipercalcemia 

associada à perda óssea (Lacey et al., 1998). 

O RANKL exerce suas ações via interação com o receptor RANK, o qual é uma 

proteína de membrana, da superfamília dos receptores do fator de necrose tumoral (TNFα), 

expressos primariamente em células precursoras dos osteoclastos, células B e T, células 

dendríticas e fibroblastos (Hsu et al., 2006; Anandarajah, Schwarz, 2006). Camundongos que 

não produzem RANK desenvolvem osteopetrose e defeito na maturação das células B e T (Lu 

et al., 2004; Hsu et al., 2006). A interação entre RANKL e seu receptor RANK nos 

osteoclastos é controlada pela osteoprotegerina (OPG) (Tang et al., 2006; Beeton et al., 2006). 

A expressão do RANK-RANKL-OPG tem sido estudado em casos de osteoporose 

(Golmia, Scheinberg, 2004), osteopetrose (Kobayashi et al., 2009), artrite reumatóide 

(Galagher, 2008), doença periodontal (Peruzzo et al., 2008; Boyle, 2003), tumores 

odontogênicos (da Silva et al., 2008), movimentação ortodôntica (Yamaguchi, 2009) e 

diabetes (Amorim et al., 2008). 

Estudos têm mostrado baixos níveis do RANKL e OPG em sítios de reabsorção 

óssea em pacientes diabéticos (Duarte et al., 2007). Em contraste, outros autores associam a 

alta expressão desses fatores ao estado diabético (Galuzzi et al., 2005; Hie et al., 2007; Kayal 

et al., 2007). Existem controvérsias acerca da atividade osteoclástica associada ao diabetes 

mellitus (He et al., 2004; Hie et al., 2007; Kayal et al., 2007; Yamaguchi et al., 2009). Desta 

forma, os autores relatam a importância de estudos dos marcadores de turnover ósseo. 

 

1.4.2 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, 
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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 de 

osteoblastos maduros. No entanto, muitas discrepâncias a este perfil de expressão foram 

relatadas em modelos relacionados, o que sugere que a análise de 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 utilizado 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 

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; Rammelt et al., 2005) 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). 

A osteocalcina (OCN) é uma proteína não-colagênica da matriz óssea. É 

sintetizada por osteoblastos totalmente diferenciados e possui propriedades específicas na 

mineralização óssea. É considerada um marcador conhecido de viabilidade, diferenciação e 

capacidade osteogênica nessas células (Chaves et al., 2012)  
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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 (Standal 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). 

OCN e OPN são importantes proteínas componentes integrantes da matriz 

extracelular óssea e exibem papéis multifuncionais (Sroga et al., 2012). OCN e OPN são 

produzidos durante a formação óssea, no final do processo de mineralização e controlam 

diretamente, ou indiretamente a massa óssea, tamanho e orientação mineral (Stein et al., 1990; 

Thurner et al., 2010). 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da hiperglicemia e do tratamento 

com metformina na perda óssea alveolar por análises histométricas e imuno-histoquímicas 

para OPG, RANKL, OCN e OPN. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Seleção dos animais 

 

Foram utilizados 120 ratos da linhagem Wistarcom 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 animaisforam 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 experimentais permaneceram em períodos alternados de luz e escuridão 

(12/12 horas). O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais de 

Experimentação da Universidade Guarulhos (CEUA-UnG) sob o número 004/13. 

 

3.2 Grupos experimentais e delineamento do estudo 

 

No início do estudo, os animais foram divididos em um dos seguintes grupos 

experimentais:  

1. Não Hiperglicêmico sem Periodontite (NH, n=15): ratos que receberam água 

sem frutose, foram inoculados com tampão citrato e não receberam a ligadura. 

2. Não Hiperglicêmico com Periodontite (NH-L, n=15): ratos que receberam 

água sem frutose, foram inoculados com tampão citrato e que receberam a ligadura. 

3. Não hiperglicêmico sem Periodontite Tratado (NHT, n=15): ratos que 

receberam água sem frutose, foram inoculados com tampão citrato, tratados com 

metformina e que não receberam a ligadura. 

4. Não Hiperglicêmico com Periodontite e Tratado (NHT-L, n=15): ratos que 

receberam água sem frutose, foram inoculados com tampão citrato, tratados com 

metformina e que receberam a ligadura. 

5. Hiperglicêmico sem periodontite (H, n=15): ratos que receberam água com 

frutose durante as duas primeiras semanas do período experimental, inoculados 

com estreptozotocina, e que não receberam a ligadura. 

6. Hiperglicêmico Sem Periodontite Tratados (HT, n=15): ratos que receberam 

água com frutose, inoculados com estreptozotocina, tratados com metformina e que 

não receberam a ligadura. 
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7. Hiperglicêmico com periodontite (H-L, n=15): ratos que receberam água 

com frutose, inoculados estreptozotocina e que receberam a ligadura. 

8. Hiperglicêmico com Periodontite Tratados (HT-L, n=15): ratos que 

receberam água com frutose, inoculados com estreptozotocina, tratados diariamente 

com metformina e que receberam a ligadura. 

 

O período experimental compreendeu um total de 84 dias (figura 1), nos quais os 

animais receberam somente água (NH, NHT, NH-L, NHT-L) ou água com adição de frutose 

(H, HT, H-L, HT-L) a partir do dia zero. Os animais pertencentes aos grupos H, HT, H-L, 

HT-L foram inoculados com estreptozotocina no 14º dia do período experimental, enquanto 

os animais pertencentes aos grupos NH, NHT, NH-L, NHT-L 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 54º dia após o início do 

experimento e 40º dia após indução de diabetes, os grupos NH-L, NHT-L, H-L, HT-L 

receberam a ligadura, permanecendo com a mesma durante 30 dias. No 69º dia após o início 

do experimento, 55º dia após indução de diabetes e 15º dia após colocação da ligadura, os 

grupos NHT, NHT-L, HT, HT-L iniciaram o tratamento diário com metformina (40mg/Kg de 

peso corpóreo) por via oral até o fim do período experimental.  

 
Figura 1: Delineamento do estudo. 
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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, um 

total de 14 semanas. Em seguida, todos os animais que consumiram a água suplementada com 

10 % de frutose foram inoculados por via intraperitoneal com estreptozotocina (STZ, 40 

mg/Kg de peso corpóreo) em Tampão Citrato (pH 4,4). Os animais pertencentes aos grupos 

não diabéticos foram inoculados somente com o veículo. 

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

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

veia caudal. Os animais pertencentes aos grupos H, HT, H-L, HT-L em situação de não jejum 

que apresentarem níveis >300mg/dL foram considerados diabéticos e permaneceram no 

estudo, enquanto que os que apresentaram níveis inferiores ao estabelecido foram removidos 

do estudo (Srinivasan et al., 2005). 

 

3.4 Colocação da Ligadura 

 

Após 54 dias do início do período experimental, e 40 dias após a indução do 

diabetes tipo 2, os animais pertencentes aos grupos HD-L, HDT-L, H-L, HT-L receberam 

uma ligadura para induzir um acúmulo do biofilme e a perda óssea. Todos os animais foram 

pesados e anestesiados por via intraperitoneal com uma solução de 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). Os animais pertencentes aos grupos NH-L, NHT-L, H-L, HT-L 

receberam um fio de algodão ao redor do primeiro molar direito, e o mesmo foi mantido 

durante 30 dias.  

 

3.5 Administração de Metformina 

 

Para avaliar os efeitos da metformina sobre o tecido ósseo na ausência ou 

presença do diabetes mellitus e da doença periodontal, os grupos NHT, NHT-L, HT, HT-L 

foram tratados com metformina) na dose de 40mg/kg diluído em agua mineral por via oral, 

conforme descrito por Liu et al. (2012). O tratamento foi realizado do 69° ao 84° dia do 

período experimental, totalizando 15 dias. 
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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 anestesia realizada pela associação de Pentobarbital Sódico (dose: 

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

As mandíbulas foram removidas e seccionadas em blocos contendo os molares 

direito e esquerdo. Os espécimes foram fixados em uma solução contendo formol tamponado 

10% por 24 horas a 4ºC. Após o processo de fixação e posterior lavagem em Solução 

Fisiológica Tamponada com Fosfato (pH7,4) 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 70 dias. Em seguida, os mesmos foram desidratados em uma 

série crescente de solução de álcool etílico (60 a 100%) sob constante agitação. As peças 

foram então diafanizadas em xilol, infiltradas com parafina e incluídas em blocos de parafina. 

Dos blocos de mandíbula, foram obtidas secções seriadas de cerca de 5 µm de espessura 

iniciando a partir do corte que a raiz vestibular deixa de aparecer. Os primeiros molares 

inferiores foram cortados no sentido vestíbulo-lingual para exibição da área interradicular 

(bifurcação). Alguns cortes foram corados com hematoxilina eosina e outros foram destinados 

às análises imunohistoquímicas (OPG, RANKL, Osteocalcina e Osteopontina). 

 

3.7 Análises histométricas 

 

As secções histológicas coradas com HE foram digitalizadas e por meio do 

software NIS Elements (Nikon). A perda óssea interradicular dos primeiros molares inferiores 

direito e esquerdo foram analisadas em 10 imagens centrais equidistantes (16 µm) 

previamente selecionadas por espécime. A perda óssea interradicular e a quantidade de osso 

neoformado foram calculadas circundando a área da região de interesse, com o auxílio de uma 

ferramenta do próprio programa NIS Elements. Todas as análises foram realizadas por um 

examinador previamente calibrado. 
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3.8 Análises imunohistoquímicas 

 

Por meio de imunohistoquímica, foram detectadas as moléculas de OPG, 

RANKL, Osteocalcina e Osteopontina, importantes mediadores envolvidos no metabolismo 

ósseo. Resumidamente, lâminas previamente silanizadas contendo algumas secções 

histológicas foram tratadas com uma solução de peróxido de hidrogênio a 3% durante 30 

minutos para neutralização da peroxidase endógena. Em seguida, para bloqueio das reações 

inespecíficas, as secções foram tratadas com solução de soro albumina bovina a 1%, durante 

30 minutos a temperatura ambiente. Após lavagem em solução com solução de PBS- Triton 

X100, as secções foram incubadas com os anticorpos primários (anticorpos policlonaisanti 

OPG, RANKL, Osteopontina e Osteocalcina) (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, 

USA) durante 24 horas a 4ºC. Os anticorpos secundários biotinilados permaneceram em 

contato durante 60 minutos a temperatura ambiente e sequencialmente com avidina fosfatase 

alcalina (ImmunoCruz ABC Stainning System, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, 

USA). O produto da reação foi visualizado com a adição de 3,3’ diaminobenzidina e as 

secções foram coradas com hematoxilina de Mayer’s. Os cortes foram digitalizados e 

analisados por microscopia óptica quantitativamente. Foi realizada a contagem das células 

marcadas com o respectivo anticorpo na região interradicular (primeiros molares 

mandibulares).  

 

3.9 Análise Estatística  

 

Os valores obtidos para cada animal oriundo das análises histométricas e imuno 

histoquímica foram utilizados para cálculo das médias, obtendo-se um resultado final para 

cada grupo independente. Todos os resultados foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk 

para análise de normalidade que indicaram a utilização de métodos não-paramétricos. A 

hipótese de que a hiperglicemia e o tratamento com metformina influencia na perda óssea 

interradicular dos molares mandibulares com e sem ligadura, na expressão de OPG, RANKL, 

Osteopontina, Osteocalcina foi testada pelo teste de Kruskal Walis (teste de Dunn) com nível 

de significância estabelecido em 5%. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Animais 

 

Foi possível observar que todos os animais ganharam peso durante o estudo 

(p<0,05) e não foi observada diferença significativa para o peso inicial dos animais 

pertencentes ao grupo NH ao grupo H. Porém ao final do período experimental e 

consequentemente após indução do diabetes, foi possível observar que os animais do grupo 

NH apresentavam peso significativamente maior que os animais do H, conforme ilustrado na 

figura 2. 

 

Figura 2: Peso inicial e final dos animais pertencentes ao grupo não hiperglicêmicos (NH) e hiperglicêmicos (H). 
Barras escuras representam os animais do grupo NH e as barras brancas os animais do grupo H. Letras 
representam diferenças entre peso inicial e final avaliado pelo Teste t de Student para amostras dependentes. 
Símbolo representa diferença significativa entre os grupos para peso inicial e final, separadamente avaliado pelo 
Teste t de Student para amostras independentes. Não foi observada diferença significativa para o peso inicial dos 
animais (p<0,05).  
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Figura 3: Níveis glicêmicos iniciais e finais dos animais pertencentes ao grupo não hiperglicêmicos (NH) e 
Hiperglicêmicos (H). Barras escuras representam os animais do grupo NH e as barras brancas os animais do 
grupo H. Não foram detectadas diferenças significativas para a glicemia inicial e final paras o grupo NH (Teste t 
de Student para amostras dependentes). Símbolo representa diferença significativa entre os grupos para níveis 
glicêmicos iniciais e finais, separadamente (Teste t de Student para amostras independentes).  

 

Os níveis glicêmicos em situação de não jejum dos animais pertencentes ao grupo 

NH e H foram monitorados semanalmente e não foi observada diferença significativa para 

este parâmetro entre os grupos no início do período experimental (p>0,05). A média e desvio 

padrão para o grupo NH foi de 102 ± 12 mg/dL e para o grupo H foi de 98 ± 11 mg/dL. Após 

14 dias de ingestão de frutose, os animais do grupo H receberam STZ por via intraperitoneal 

enquanto os animais do grupo NH receberam apenas o tampão citrato (veículo) pela mesma 

via. Os níveis glicêmicos foram novamente mensurados 72 horas após esta etapa do 

experimento e foi observado um aumento significativo da glicemia para os animais do grupo 

H em comparação ao grupo NH (p<0,05). A média e desvio padrão dos níveis glicêmicos para 

o grupo NH foi de 100 ± 12 mg/dL e para o grupo H foi de 350 ± 129 mg/dL, conforme 

ilustrado na figura 3.   

O tratamento com metformina durante 15 dias não foi capaz de afetar os níveis 

glicêmicos dos animais do grupo NH e H quando comparado aos grupos NHT e HT (p>0,05). 

A média e desvio padrão dos níveis glicêmicos para o grupo NHT foi de 98 ± 13 mg/dl e para 

o grupo HT foi de 300 ± 112 mg/dl.  
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4.2 Impacto da hiperglicemia e do tratamento com metformina sobre Perda Óssea 

Alveolar induzida por ligadura 

 

As secções histológicas das mandíbulas coradas com Hematoxilina e Eosina 

foram utilizadas para realização das análises histométricas de perda óssea alveolar em animais 

com e sem ligadura hiperglicêmicos e não hiperglicêmicos, tratados ou não com metformina e 

os resultados foram ilustrados na figura 4. 

 

 
Figura 4: Imagens ilustrativas das secções histológicas de perda óssea alveolar para os grupos: Não 
Hiperglicêmico (NH), Não Hiperglicêmico Tratado(NHT) , Hiperglicêmico (H) e Hiperglicêmico Tratado (HT). 
Aumento de 100x 

 

Inicialmente, não foram detectadas diferenças significativas de perda óssea 

alveolar para os animais sem ligadura pertencentes aos diferentes grupos experimentais 

(p>0,05; Figura 4). No entanto, a ligadura foi capaz de promover um aumento significativo da 

perda óssea alveolar quando comparado aos animais sem ligadura (p<0,05). Este resultado 

confirma a eficácia da ligadura para indução do processo de periodontite experimental. 

Interessantemente, os resultados observados para o grupo NHT-L sugerem que o processo de 

perda óssea induzido por ligadura em animais não hiperglicêmicos foi atenuado pelo 

tratamento com metformina (p>0,05; Figura 5).  

Para os animais pertencentes aos grupos com periodontite induzida por ligadura, 

foi possível notar que a presença da hiperglicemia promoveu uma maior perda óssea alveolar 

quando comparado aos animais não hiperglicêmicos. E interessantemente, também foi 
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possível perceber que o tratamento com metformina, embora não tenha diminuído 

significativamente os níveis glicêmicos, foi capaz de diminuir a perda óssea tanto nos animais 

não hiperglicêmicos quanto hiperglicêmicos (Figura 5).  

 

Figura 5: Perda óssea alveolar na região de furca do primeiro molar mandibular de ratos não hiperglicêmicos 
(NH) e hiperglicêmicos (H), tratados (T) ou não com metformina e na presença ou ausência de ligadura (L). 
Letras diferentes representam diferenças significativas entre os grupos avaliados pelo teste não paramétrico de 
Kruskal Walis (p<0,05). 
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4.3 Impacto da Hiperglicemia e do tratamento com metformina sobre as análises 
imunohistoquímicas de OPG, RANKL, OCN e OPN na mandíbula de animais com ou 
sem a periodontite induzida por ligadura 

 

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

produtoras de OPG e RANKL e em seguida a proporção de células positivas para 

OPG/RANKL nos animais NH e H, tratados ou não com metformina, na presença ou ausência 

da ligadura.  

Para os animais com ligadura foi observado um menor número de células 

positivas para OPG para o grupo de animais não hiperglicêmicos tratados com metformina em 

comparação aos demais grupos (Figura 6A). Embora, não tenham sido observadas diferença 

no numero de células positivas para RANKL (Figura 6B), a proporção OPG/RANKL 

apresentava-se diminuída nos animais hiperglicêmicos (Figura 6C). Interessantemente, o 

tratamento com metformina durante 15 dias parcialmente reverteu este efeito deletério da 

hiperglicemia sobre a proporção OPG/RANKL em hiperglicêmicos (Figura 6C). 

Na ausência de ligadura, foi observado um maior numero de células positivas para 

RANKL nos animais hiperglicêmicos quando comparado aos não hiperglicêmicos. Além 

disso, foi possível notar que o tratamento com metformina promoveu um aumento no numero 

de células produtores da RANKL em animais não hiperglicêmicos (Figura 6E). Porém, devido 

a ausência de diferença quanto ao numero de células positivas para OPG entre os grupos 

(Figura 6D), não foram detectadas alterações na proporção OPG/RANKL para os diferentes 

grupos experimentais do presente estudo (Figura 6F). 

As analises imunohistoquímicas não mostraram diferenças quanto a quantidade de 

marcação da expressão de OCN na região de furca na mandíbula dos animais pertencentes aos 

diferentes grupos experimentais na ausência de ligadura (Figura 7C). Porém, na presença de 

ligadura pode-se notar um aumento da expressão de OCN tanto para os animais não 

hiperglicêmicos quanto hiperglicêmicos (Figura 7A). Resultados similares foram observados 

na analise da expressão de OPN, na qual não foi detectada diferença quanto a quantidade de 

marcação da expressão de OPN na região de furca na mandíbula dos animais pertencentes aos 

diferentes grupos experimentais na ausência de ligadura (Figura 7D). Na presença de ligadura 

pode-se notar uma diminuição na expressão de OPN para os animais não hiperglicêmicos 

tratados com metformina. Não foram detectadas diferenças para os animais hiperglicêmicos 

tratados ou não com metformina (Figura 7B). 
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Figura 6: Média e desvio padrão das contagens do número de células positivas para OPG (A e D) e RANKL (B 
e E) e da proporção OPG/RANKL (C e F) nas regiões de furca de ratos para os grupos Não Hiperglicêmicos 
(NH), Não Hiperglicêmicos Tratados (NHT), Hiperglicêmicos (H) e Hiperglicêmicos Tratados (HT) na presença 
ou ausência de ligadura (L). Letras diferentes representam diferenças significativas entre os grupos avaliados 
pelo teste não paramétrico de Kruskal Walis (p<0,05). 
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Figura 7: Média e desvio padrão da análise quantitativa da expressão de células positivas para Osteocalcina 
(OCN, A e C) e Osteopontina (OPN, B e D) na região de furca do primeiro molar mandibular de animais 
pertencentes aos grupos Não Hiperglicêmicos (NH) e Hiperglicêmicos (H), tratados (T) ou não com metformina, 
na presença (A e B) ou ausência (C e D) de ligadura (L) e Hiperglicêmicos Tratados. Letras diferentes 
representam diferenças significativas entre os grupos avaliados pelo teste não paramétrico de Kruskal Walis 
(p<0,05). 
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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 do diabetes tipo 2, o presente estudo utilizou a administração de 

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

Porém, como a única variável mensurada em relação as alterações do diabetes foi a 

hiperglicemia, assim foi utilizado o termo hiperglicêmica para designar os grupos e associar 

as variáveis analisadas. 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 (Srinivasan, 2014; Mostafavinia et al., 2016). 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. 

A colocação da ligadura promoveu o aumento da perda óssea na região de furca 

dos animais, e foi observado aumento da perda óssea em animais hiperglicêmicos quando 

comparado aos não hiperglicêmicos. Diversos estudos demonstraram o aumento da perda 

óssea em ratos hiperglicêmicos quando comparados aos não hiperglicêmicos, tanto em 

modelos de indução de hiperglicemia com aloxano (Kose et al., 2016), estreptozotocina (Silva 

et al., 2012; Balce Yuce et al., 2015; Gennaro et al., 2015; Kim et al., 2015; Silva et al., 2015; 

Maekawa et al., 2017) como em modelos genéticos (Grauballe et al., 2017). E estes dados 

sugerem que modelo de indução de diabetes utilizando frutose e estreptozotocina realizado no 

presente foi um modelo adequado para investigar o aumento da perda óssea alveolar induzida 

por ligadura. 

Interessantemente, o tratamento com metformina foi capaz de reverter 

parcialmente a perda óssea induzida pela ligadura tanto em animais não hiperglicêmicos 

quanto nos hiperglicêmicos. Embora a metformina seja o medicamento de escolha para o 

tratamento da diabete tipo 2, de nosso conhecimento apenas dois estudos avaliaram os efeitos 

desta droga sobre a perda óssea alveolar de ratos (Bak et al., 2010; Liu et al., 2012). Em 

concordância com os resultados obtidos no presente estudo, Bak et al. (2010) demonstraram 

que ratos não hiperglicêmicos tratados com metformina apresentaram uma menor perda óssea 

quando comparado aos não tratados. Liu et al. (2012) também demonstraram um efeito 

benéfico do tratamento com metformina na diminuição da área de perda óssea periapical em 

ratos não hiperglicêmicos.  
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Outros estudos avaliaram a associação do diabetes com perda óssea induzida por 

ligadura e moléculas envolvidas no metabolismo ósseo como OPG e RANKL. Silva et al. 

(2012) também demonstraram aumento de perda óssea, do número de osteoclastos e da 

proporção RANKL/OPG associada a presença de diabetes melito tipo 1, induzido por 

estreptozotocina em ratos. Mais recentemente, Gennaro et al. (2015) também relataram 

aumento da perda óssea em animais hiperglicêmicos. Além disso, esse autor também 

demonstrou que os animais hiperglicêmicos apresentavam uma maior expressão de células 

positivas para RANKL e TNF-a.  

Embora não tenham sido detectadas alterações na proporção OPG/RANKL, OCN 

e OPN para os diferentes grupos experimentais na ausência de periodontite induzida por 

ligadura, o presente estudo também mostrou uma menor proporção OPG/RANKL e um 

aumento da expressão de OCN nos animais hiperglicêmicos, resultados que estão em 

concordância com os descritos por Silva et al. (2012) e Gennaro et al. (2015). 

Também foi mostrado no presente estudo que o tratamento com metformina 

parcialmente reverteu este efeito da hiperglicemia sobre a proporção OPG/RANKL, da 

expressão de OPN na presença da periodontite induzida por ligadura. Estes resultados estão 

de acordo com os obtidos por Liu et al. (2012) que também avaliaram o efeito do tratamento 

com metformina sobre parâmetros histoquímicos e imunohistoquímico em ratos não 

hiperglicêmicos. Os autores relataram uma redução no numero de células positivas para 

RANKL e TRAP em animais que foram tratados com a metformina, sugerindo um efeito 

ósteo-protetor deste medicamento. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Em conjunto, os dados do presente estudo revelaram que o modelo e tempo de 

hiperglicemia utilizado foi capaz de mimetizar a maior perda óssea observada nos indivíduos 

hiperglicêmicos e com periodontite. As analises imuno histoquímicas demonstraram um 

impacto negativo da hiperglicemia sobre o tecido ósseo alveolar. Além disso, o tratamento 

com metformina foi capaz de minimizar o impacto negativo da presença de ligadura sobre a 

perda óssea, a proporção OPG/RANKL e expressão de OPN. 
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