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Resumo
As doenças periodontais (DPs) são alterações inflamatórias crônicas que
acometem os tecidos de sustentação do órgão dental. A presença do diabetes é
refletida em maior severidade e prevalência das DPs tanto em humanos quanto em
modelos experimentais. Contudo, os mecanismos biológicos envolvidos no aumento
da prevalência e da severidade permanecem pouco conhecidos. Desta forma, o
objetivo

deste

estudo

foi

avaliar

o

número

de

células

marcadas

por

imunohistoquímica para TNF- , IL-1 , IL-6, RANKL, MMP-2, MMP-9 e para os
receptores RAGE na doença periodontal experimental decorrente da indução do
diabetes em ratos. Inicialmente, os ratos (n=25) foram submetidos à indução do
diabetes através de administração endovenosa de aloxana (42mg/kg) e, juntamente
com o grupo controle (n=25), acompanhados por 1, 3, 6, 9 e 12 meses. Em seguida,
as hemimandíbulas foram coletadas e submetidas aos procedimentos de
imunohistoquímica. Os resultados revelam que a presença do diabetes resulta em
alterações significativas no número de células imunomarcadas para diferentes
mediadores do processo inflamatório. Nos animais diabéticos, foi observado
aumento estatisticamente significativo (p<0,05 ANOVA) no número de células
imunomarcadas para TNF- (6 e12 meses), IL-1 (12 meses), IL-6 (9 e 12 meses),
RANKL (9 meses) e para os receptores RAGE (6, 9 e 12 meses).

Não foram

observadas diferenças em relação ao número de células imunomarcadas para MMP2 e MMP-9 entre os grupos controle e experimental, apesar da tendência a aumento
no número de células MMP-9+ nos ratos após 12 meses da indução do diabetes
(p>0,05 ANOVA). Assim, a desregulação na expressão de citocinas inflamatórias e
fatores osteoclastogênicos parece ser um dos mecanismos biológicos envolvidos no
aumento da prevalência e da severidade das doenças periodontais em decorrência
do diabetes.

Descritores: diabetes mellitus, aloxana, periodontite, ratos, imunohistoquímica.

Abstract
Cytokine and RAGE receptor expression analyses in
periodontium of diabetic rats
Periodontal diseases (PD) are chronic inflammatory diseases leading the
destruction of connective tissue and alveolar bone supporting the teeth. The
establishment of diabetes increases PD prevalence and severity in humans and
experimental model. However, biological mechanisms regarding to increase of
prevalence and severity remains poorly known. The aim of this study was to evaluate
the number of immuno-staining cells to TNF-

IL-1 , IL-6, MMP-2, MMP-9, RANKL

and RAGE receptors in experimental periodontal disease in diabetic rats. Diabetes
was induced in Wistar rats (n=25) by endovenous administration of 42 mg/kg of
alloxan, and together with control animals (n=25), were analyzed at 1, 3, 6, 9 and 12
months after diabetes induction. The animals were sacrificed and the jaws were
removed

and

submitted

to

immunohistochemistry

procedures.

Our

data

demonstrated that diabetes induction and progression resulted in significant
alterations in number of immuno-staining cells to different mediators of inflammatory
process. In diabetic rats, we observed an increased number of immuno-staining cells
to TNF-

(6 and 12 months), IL-1 (12 months), IL-6 (9 e 12 months), RANKL (9

months) and RAGE receptors (6, 9 and 12 months) (p<0,05 ANOVA). Regarding to
MMP-2+ and MMP-9+ cells, we did not found differences between control and
experimental groups. However, we found a trend of towards in MMP-9+ cells in
diabetic rats after 12 months of diabetes induction (p>0,05 ANOVA). Then, our data
demonstrated that diabetes establishment and progression resulted in an increase of
immuno-staining cells to TNF- , IL-1

IL-6, RANKL and RAGE receptors. Taken

together, desregulation of inflammatory cytokines and osteoclastogenic factor
expression seems to be one of biological mechanisms involved in the increase of
periodontal disease prevalence and severity associated with diabetes.
Keywords: diabetes mellitus, alloxan, periodontitis, rats, immunohistochemistry.
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Introdução 43

1 Introdução

Estudos epidemiológicos têm apontado a doença periodontal como a
patologia óssea mais prevalente em humanos, sendo a principal causa da perda de
dentes em adultos. Os principais fatores de risco envolvidos na etiologia da doença
periodontal são o biofilme bacteriano, idade, uso de tabaco, diabetes mellitus, AIDS
e a expressão alterada de produtos do hospedeiro como mediadores inflamatórios.
Dentre os fatores de risco envolvidos, o diabetes exerce notável influência sobre o
periodonto (BORRELL et al, 2005; PAGE et al, 1997).
O diabetes mellitus é uma desordem metabólica complexa caracterizada por
anormalidades no metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas (STANDARDS
OF MEDICAL CARE IN DIABETES, 2005). Esta condição sistêmica está
intimamente associada à doença periodontal, uma vez que pacientes diabéticos
apresentam maior severidade e prevalência desta patologia (PUCHER et al, 2002).
Assim, em 1993, a doença periodontal foi caracterizada como a sexta complicação
sistêmica mais frequente do diabetes (LOE, 1993). Nos pacientes diabéticos, o risco
acentuado em desenvolver doenças periodontais deve-se às anormalidades
metabólicas decorrentes do grau de controle metabólico do diabetes, idade, tempo
de duração do diabetes e presença de biofilme bacteriano (SALVI et al, 1998).
Os efeitos deletérios do diabetes sobre o periodonto são amplamente
descritos na literatura, entretanto os mecanismos envolvidos no estabelecimento e
na progressão da doença periodontal associada ao diabetes permanecem pouco
elucidados. Sendo assim, propusemos uma análise por imunohistoquímica do
número de células marcadas em relação aos mediadores envolvidos na doença
periodontal decorrente da indução do diabetes em ratos.
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2 Revisão de Literatura
2.1. A Doença Periodontal

As doenças periodontais (DPs) são doenças infecciosas que acometem os
tecidos de proteção e sustentação dos órgãos dentais, representando a principal
causa da perda de dentes em adultos. São patologias ósseas iniciadas
principalmente por microorganismos gram-negativos associados ao biofilme,
desencadeando respostas imunes e inflamatórias (OFFENBACHER et al, 2008;
KORNMAN, 2008; GIANNOBILE, 2008). Dentre os diferentes epítopos bacterianos,
os lipopolissacarídeos (LPS), presentes na parede celular das bactérias gramnegativas, iniciam a resposta culminando em destruição do tecido periodontal
(MADIANOS et al, 2005; GIANNOBILE, 2008).
Além da presença dos microorganismos patogênicos, a amplificação e a
progressão deste processo são altamente dependentes da resposta imune e
inflamatória gerada pelo hospedeiro em resposta às bactérias ou seus subprodutos
(KINANE et al, 2001; TENG, 2003; COCHRAN, 2008; TROMBONE et al, 2008; LEE
et al, 2009). Esta resposta pode resultar em destruição tecidual através de
mecanismos envolvidos na produção de mediadores relacionados com a
degradação da matriz extracelular. Estes mediadores também atuam sobre o
processo de reabsorção óssea alveolar, interferindo na expressão de fatores de
diferenciação e ativação de osteoclastos (GARLET et al, 2003; TENG, 2003;
GARLET et al, 2005; GARLET et al, 2006; GARLET et al, 2007; COCHRAN, 2008;
GARLET et al, 2008).
Dentre as proteases envolvidas na degradação e remodelação de proteínas
da matriz extracelular, estão as metaloproteases de matriz (MMPs), as quais
desempenham suas atividades tanto em processos fisiológicos quanto patológicos
(SORSA et al, 2004; HANNAS et al, 2007; GONÇALVES et al, 2008; PASSOJA et
al, 2008; KUULA et al, 2009; LORENCINI et al, 2009). As MMPs são uma família de
proteases cuja atividade é dependente de zinco e/ou cálcio, e são divididas em 4
subclasses com base na especificidade de seus substratos: colagenases, como a
MMP-1 ou colagenase intersticial, ativa na degradação do colágeno fibrilar;
gelatinases, também chamadas de colagenases do tipo IV (A ou MMP-2, e B ou
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MMP-9),

que

apresentam

alta

atividade

contra

o

colágeno

desnaturado;

estromalisinas, que degradam componentes de natureza não colágena presentes na
matriz extracelular; e metaloproteases de membrana (BIRKEDAL-HANSEN, 1993;
SORSA et al, 2004; HANNAS et al, 2007; GIANNOBILE, 2008).
A ativação das MMPs é regulada por um grupo de proteínas endógenas,
chamado de inibidores teciduais de metaloproteases (TIMPs), conduzindo o
processo de remodelação da matriz extracelular de forma extremamente controlada.
Contudo, em diversos estados patológicos, verifica-se a elevação dos níveis de
MMPs sem o aumento concomitante na expressão dos TIMPs, acentuando a
degradação da matriz extracelular (REYNOLDS et al, 1994; VERSTAPPEN et al,
2006). Por outro lado, a elevação dos níveis de TIMPs ou diminuição dos níveis de
MMPs também está associada a processos patológicos como descrito em casos de
fibrose (CATANIA et al, 2007; HEMMANN et al, 2007; LIN et al, 2008).
Diversas MMPs (MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-7, MMP-9, MMP-8, MMP-13)
foram identificadas nos tecidos periodontais (KUBOTA et al, 1996; EJEIL et al, 2003;
CESAR NETO et al, 2004; SMITH et al, 2004) e no fluido gengival (MMP-1, MMP-2,
MMP-3, MMP-8, MMP-13) (ALPAGOT et al, 2001; KINANE et al, 2003; PASSOJA et
al, 2008). São detectadas em baixos níveis em tecidos normais, porém altas
concentrações são verificadas em tecidos inflamados (ALPAGOT et al, 2001;
KINANE et al, 2003; SMITH et al, 2004). Da mesma forma, diversos TIMPs também
são encontrados em tecidos periodontais (TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3) (KUBOTA et
al,1996; EJEIL et al, 2003; GONÇALVES et al, 2008; KUBOTA et al, 2008) e no
fluido gengival (TIMP-1, TIMP-2) (NOMURA et al, 1998; ALPAGOT et al, 2001;
TUTER et al, 2005). Sendo assim, MMPs e TIMPs estão envolvidos no “turnover”
fisiológico dos tecidos periodontais e na destruição tecidual observada nas doenças
periodontais.
Contudo, os estudos relacionando o balanço entre MMPs e TIMPs em tecidos
periodontais doentes e saudáveis são contraditórios (INGMAN et al, 1996; NOMURA
et al, 1998; ALPAGOT et al, 2001; DAHAN et al, 2001, GARLET et al, 2006) e a
contribuição destas moléculas na patogênese das doenças periodontais permanece
parcialmente elucidada.
Além da destruição de tecido conjuntivo, a reabsorção óssea alveolar é um
evento de extrema importância nas doenças periodontais. A integridade do tecido
ósseo depende da manutenção do equilíbrio entre a reabsorção óssea pelos
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osteoclastos e a formação óssea pelos osteoblastos. O RANKL (ligante do receptor
de ativação do fator nuclear
fator nuclear

), seu receptor celular RANK (receptor de ativação do

), e a osteoprotegerina (OPG), receptor “decoy” de RANKL, foram

identificados como os principais componentes moleculares do sistema de
remodelação óssea (TAKAYANAGI, 2005; COCHRAN, 2008; LEIBBRANDT et al,
2008).
A ligação de RANKL ao RANK, expresso nos precursores de osteoclastos, é o
principal evento estimulatório para diferenciação de precursores de osteoclastos em
osteoclastos maduros, bem como sua posterior ativação. A regulação da interação
entre RANK e RANKL é realizada pela OPG uma vez que esta proteína se liga ao
RANKL, impedindo sua interação com RANK. Sendo assim, não há diferenciação e
ativação dos osteoclastos, regulando negativamente a reabsorção óssea alveolar
(TAKAYANAGI, 2005; COCHRAN, 2008; LEIBBRANDT et al, 2008).
Conforme previamente descrito para o sistema MMPs/TIMPs, alterações no
balanço da expressão de RANKL e OPG também estão intimamente ligados com a
patogênese de diversas patologias que apresentam aumento na deposição ou na
reabsorção óssea (ROMAS et al, 2002; SEZER et al, 2003; KWAN TAT et al, 2004;
FOUQUE-AUBERT et al, 2008). Com relação às doenças periodontais, estudos
recentes têm mostrado que níveis elevados de RANKL são encontrados no fluido
gengival e no tecido periodontal em condições de doença. Tais estudos também
sugerem que o balanço entre RANKL e OPG determina a atividade da doença em
relação à reabsorção óssea (LIU et al, 2003; GARLET et al, 2004; MOGI et al, 2004;
VERNAL et al, 2005).
Sabe-se que enzimas como as MMPs estão envolvidas na degradação de
matriz extracelular bem como o eixo RANK/RANKL/OPG está associado ao controle
da reabsorção óssea alveolar. Entretanto, a expressão destes mediadores também é
regulada por outras proteínas como as citocinas. De modo geral, as citocinas
inflamatórias atuam tanto na iniciação quanto na manutenção da resposta imune
frente aos desafios bacterianos. De fato, alterações na expressão de citocinas são
refletidas em desregulação da resposta imune, resultando na destruição tecidual
(PRESHAW et al, 2007). Em relação à patogênese da doença periodontal,
provavelmente o conhecimento mais bem estabelecido está relacionado ao papel de
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citocinas inflamatórias clássicas como o TNF- e a IL-1

(BAKER, 2000; GRAVES

et al, 2003; GRAVES et al, 2008).
A citocina TNF- , produzida principalmente por macrófagos ativados, age
sobre os mecanismos de recrutamento de leucócitos, induzindo o aumento da
expressão de moléculas de adesão em células endoteliais e em leucócitos. Além
disso, apresenta um envolvimento relevante na osteoclastogênese (KWAN TAT et
al, 2004) e estimula a produção local de quimiocinas que atuam na manutenção e/ou
na amplificação da reação inflamatória local (GRAVES et al, 2003; BOYCE et al,
2005; GRAVES et al, 2008; VAN DYKE et al, 2008). Portanto, TNF- apresenta
importante papel na resistência a infecções por diversos patógenos. De fato, altos
níveis de TNF-

m sido identificados em lesões periodontais e no fluido gengival

de pacientes com doença periodontal (GRAVES et al, 2001). E ainda, a ausência de
TNF- em modelos experimentais de doença periodontal prejudica a ação
antimicrobiana elevando significativamente a expressão da carga bacteriana nos
tecidos periodontais (GARLET et al, 2007).
Atuando de forma sinérgica ao TNF- , IL-1

estimula a produção de

mediadores secundários como quimiocinas, cicloxigenases, prostaglandinas e
metaloproteases (MMPs), envolvidas na reabsorção óssea alveolar e na degradação
da matriz extracelular. Estes mediadores secundários potencializam a ação de
moléculas de adesão, estimulam a produção de quimiocinas e induzem a expressão
de outros mediadores que amplificam e sustentam a resposta inflamatória (GRAVES
et al, 2003; PRESHAW et al, 2007; GRAVES et al, 2008; OFFENBACHER et al,
2008; VAN DYKE et al, 2008).
Assim como TNF- , altos níveis de IL-1 foram detectados no fluido gengival
de pacientes com doença periodontal (TOKER et al, 2008). É possível que os níveis
elevados de IL-1

estimulem a expressão de outros mediadores envolvidos no

processo inflamatório como a interleucina-6 (KWAN TAT et al, 2004).
A citocina pleiotrópica IL-6 é produzida por diferentes tipos celulares como,
por exemplo, macrófagos, fibroblastos, células endoteliais e linfócitos (HIRANO et al,
1990; OKADA et al, 1998). A expressão constitutiva é muito discreta, contudo níveis
aumentados são observados na presença de doenças periodontais (MARCACCINI
et al, 2009; SAXLIN et al, 2009; VIDAL et al, 2009). O aumento na expressão desta
citocina interfere na homeostasia do periodonto, promovendo a reabsorção óssea e
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estimulando a expressão de moléculas de adesão. Desta forma, IL-6 parece estar
envolvida tanto nos mecanismos de reabsorção óssea como na degradação do
tecido conjuntivo (MOREIRA et al, 2007; PALMQVIST et al, 2008; LEE et al, 2009).
Considerando os efeitos decorrentes da expressão de citocinas e mediadores
do processo inflamatório no tecido periodontal, a modulação da expressão destas
proteínas é de grande importância no estabelecimento e na severidade das doenças
periodontais. Diversas condições sistêmicas estão associadas com a expressão
alterada de mediadores inflamatórios, dentre elas destaca-se o diabetes mellitus
como um importante fator modificador na homeostasia do periodonto (IACOPINO et
al, 1995; GROSSI et al, 1998; PUCHER et al, 2002; VAN DYKE et al, 2005).

2.2. O Diabetes mellitus

O diabetes é uma doença metabólica sistêmica crônica decorrente da
deficiência total ou parcial na síntese da insulina pelas células beta das ilhotas de
Langerhans do pâncreas. Caracteriza-se pela alteração no metabolismo de
proteínas, lipídeos, sais minerais e, principalmente, de glicose (COMMITTEE ON
DIABETES RESEARCH, SCIENCE AND THERAPY, 2000; STANDARDS OF
MEDICAL CARE IN DIABETES, 2005). Os primeiros registros da doença constam
no Papirus de Ebers, em 1500 a.C. Desde então, a doença vem atingindo
proporções alarmantes. Em 1995, o diabetes afetava 135 milhões de pessoas,
contudo as estimativas apontam que no ano de 2025 existirão aproximadamente 300
milhões de diabéticos no mundo. O Brasil abriga cerca de cinco milhões e ocupa o
sexto lugar no ranking mundial em relação ao número de portadores da disfunção no
mundo. As estimativas epidemiológicas para o Brasil também apontam a elevação
dos índices atingindo 11,6 milhões de pessoas em 2025 (KING et al, 1998). Estas
informações são de extrema relevância uma vez que o diabetes apresenta um forte
impacto na saúde da população mundial, resultando em altos índices de morbidade
e mortalidade nos indivíduos afetados. E ainda, é importante ressaltar o alto custo
financeiro referentes a cuidados médicos e a queda de produtividade (ZIMMET et al,
2001; GILMER et al, 2005).
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A classificação atual compreende o diabetes do tipo 1, tipo 2, gestacional e
outros tipos específicos (DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF DIABETES
MELLITUS, 2005; MEALEY et al, 2006). O diabetes do tipo 1 é uma doença
autoimune que afeta principalmente pacientes jovens, compondo cerca de 15% do
total de diabéticos. O início dos sinais e sintomas é abrupto, ocorrendo na infância
ou na puberdade. Caracteriza-se pela ausência na produção de insulina,
necessitando

de

frequentes

injeções

do

hormônio

(DIAGNOSIS

AND

CLASSIFICATION OF DIABETES MELLITUS, 2005). É o tipo mais agressivo,
apresentando complicações mais severas como hiperglicemia intensa e cetoacidose.
Resulta em aumento na suceptibilidade a infecções, neuropatia, retinopatia,
nefropatia, aterosclerose acelerada associada a infarto no miocárdio e amputações
(VERNILLO et al, 2001; DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF DIABETES
MELLITUS, 2005). Sua etiologia está relacionada com a destruição autoimune de
aproximadamente 80% das células beta das ilhotas pancreáticas. A destruição
destas células resulta em deficiência total ou acentuada na produção de insulina.
Esta destruição também pode ser mediada por infecções virais. Neste caso, as
células beta são destruídas quando indivíduos com suposta predisposição genética
são submetidos a eventos específicos como infecções virais, induzindo a resposta
imunopatológica (MEALEY et al, 2006; DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF
DIABETES MELLITUS, 2005).
O diabetes do tipo 2 compreende aproximadamente 85% dos casos.
Inicialmente, não há deficiência profunda do hormônio, contudo grande parte dos
indivíduos exibe posteriormente redução contínua na expressão de insulina
acompanhada por redução da sensibilidade ao hormônio. Desta forma, assim como
no diabetes do tipo 1, pacientes acometidos por diabetes do tipo 2 podem necessitar
de reposição de insulina (DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF DIABETES
MELLITUS, 2005).
O início dos sinais e sintomas é lento e gradual, com complicações menos
severas. A etiopatogenia do diabetes do tipo 2 é baseada na secreção insuficiente
de insulina, em alterações moleculares do hormônio e na estrutura de seus
receptores. A hiperglicemia ocorre devido à redução da sensibilidade à insulina
também descrita como resistência tecidual ao hormônio. O desenvolvimento do
diabetes do tipo 2 é diretamente relacionado com grandes quantidade de tecido
adiposo visceral, uma vez que células adiposas podem reduzir a sensibilidade à

Revisão de Literatura 53

insulina. Portanto, o diabetes do tipo 2 é causado por uma combinação da
resistência tecidual a insulina associada a produção insuficiente deste hormônio
(GRAVES et al, 2007).
Os pacientes raramente desenvolvem cetoacidose, não sendo completamente
dependentes de insulina exógena. Porém, a produção de insulina diminui com a
progressão da doença tornando 25% deles dependentes da complementação do
hormônio (COMMITTEE ON DIABETES RESEARCH, SCIENCE AND THERAPY,
2000; DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF DIABETES MELLITUS, 2005; KUO
et al, 2008).
Os principais fatores de risco envolvidos no diabetes do tipo 2 são a
obesidade, a dieta hipercalórica e os hábitos sedentários (BLOOMGARDEN, 2006).
O diagnóstico ocorre em pacientes com aproximadamente 40 anos exibindo redução
do metabolismo e aumento de peso. Os fatores relacionados à obesidade são
responsáveis pelo aumento dos níveis de insulina, o que diminui a expressão de
seus receptores gerando resistência tecidual ao hormônio. Exercícios físicos e dietas
hipocalóricas aumentam o número e podem recuperar a sensibilidade destes
receptores. Além disso, agentes hipoglicemiantes podem ser utilizados como
coadjuvantes

no

tratamento

(KRISKA

et

al,

2003;

DIAGNOSIS

AND

CLASSIFICATION OF DIABETES MELLITUS, 2005; BLOOMGARDEN, 2006).
A maior incidência de diabetes do tipo 2 no mundo encontra-se na
comunidade indiana de Gila River, no Arizona, onde cerca de 50% da população
com aproximadamente 35 anos é acometida pela doença (KRISKA et al, 2003;
DIAGNOSIS

AND

CLASSIFICATION

OF

DIABETES

MELLITUS,

2005;

BLOOMGARDEN, 2006). A incidência acentuada ocorre devido à baixa diversidade
genética, resultado da pequena miscigenação. Além disso, fatores como obesidade
e hábitos sedentários devem ser considerados (BENNETT et al, 1971; BAIER et al,
2004).
Há outros tipos menos frequentes da doença como o diabetes gestacional,
uma condição associada ao período de gestação. Em algumas mulheres, a gravidez
pode precipitar o aparecimento do diabetes. A incidência do diabetes gestacional é
de aproximadamente 2% do total de mulheres grávidas. Desta forma, salienta-se a
importância da solicitação de exame de glicemia para mulheres entre a 24°e 26°
semana

de

gestação

(GUTHMILLER

et

al,

CLASSIFICATION OF DIABETES MELLITUS, 2005).

2001;

DIAGNOSIS

AND
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Além disso, o diabetes pode também se manifestar induzido por drogas ou
medicamentos, associado a doenças pancreáticas, doenças de etiologia hormonal e
algumas síndromes genéticas (COMMITTEE ON DIABETES RESEARCH, SCIENCE
AND THERAPY, 2000; DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF DIABETES
MELLITUS, 2005; MEALEY et al, 2006).
Apesar de diferentes etiologias, as complicações sistêmicas clássicas são
comuns aos diversos tipos de diabetes, sendo elas: retinopatia, nefropatia,
neuropatia, doenças cardiovasculares e distúrbios na cicatrização, acompanhadas
por fadiga e perda de peso (COMMITTEE ON DIABETES RESEARCH, SCIENCE
AND THERAPY, 2000; DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF DIABETES
MELLITUS, 2005; STANDARDS OF MEDICAL CARE IN DIABETES, 2005). As
principais complicações bucais incluem: hiposalivação, candidíase, abscessos
periapicais, hipocalcificação dentária, distúrbios na cicatrização, atraso na erupção
dentária, síndrome da ardência bucal, recessão gengival, aumento na incidência e
na severidade das cáries dentárias e das doenças periodontais (GALEA et al, 1986;
FISKE, 2004; SOELL et al, 2007; LAMSTER et al, 2008; SKAMAGAS et al, 2008).

2.3. O diabetes e a doença periodontal

Há muito tempo a associação entre diabetes e doença periodontal desperta o
interesse dos pesquisadores (WILLIAMS, 1928). Sendo assim, as pesquisas
avançaram revelando que pacientes diabéticos apresentam maior severidade na
doença periodontal demonstrada por valores maiores na profundidade de
sondagem, na perda de inserção e nos níveis de perda óssea, além da alta
prevalência de periodontite avançada (CIANCIOLA et al, 1982; COMMITTEE ON
DIABETES RESEARCH, SCIENCE AND THERAPY, 2000; JAHN, 2004; SALVI et al,
2005). Com base nestas informações, o diabetes é considerado como fator de risco
na prevalência e severidade da doença periodontal, sendo esta caracterizada como
a sexta complicação sistêmica mais frequente do diabetes (LOE, 1993; GENCO,
1996; PUCHER et al, 2002; MEALEY et al, 2006; SOELL et al, 2007; KINANE et al,
2008; LAMSTER et al, 2008; SKAMAGAS et al, 2008). De fato, dados
epidemiológicos

demonstram

que

as

doenças

periodontais

acometem

aproximadamente um terço dos indivíduos diabéticos (KIDAMBI et al, 2008). Apesar
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da influência do diabetes sobre a homeostasia do periodonto ser bem estabelecida,
os mecanismos envolvidos neste processo permanecem pouco conhecidos.
Diversos estudos foram realizados visando elucidar as vias responsáveis pelo
aumento na susceptibilidade de indivíduos diabéticos às doenças periodontais
(TERVONEN et al, 1986; FIRATLI, 1997; GRAVES et al, 2003; MEALEY et al, 2006).
Possivelmente, a hiperglicemia e a hiperlipidemia crônicas decorrentes do diabetes
aumentam a susceptibilidade e a agressividade das doenças periodontais por
favorecerem a formação de produtos finais de glicosilação avançada ou “advanced
glycation end products” (AGEs) (VLASSARA et al, 2002).
Estes produtos constituem uma classe de moléculas heterogêneas formadas
quando as proteínas expostas à aldose do açúcar são submetidas a um processo de
glicosilação não enzimática e oxidação, o que resulta na formação dos AGEs. Desta
forma, os AGEs são resultado da adição não enzimática de moléculas de glicose a
proteínas. O número de moléculas de glicose adicionadas às proteínas ocorre de
forma tempo e dose-dependente, ou seja, o tempo de hiperglicemia e a quantidade
de glicose interferem neste processo. Em condições fisiológicas, a formação dos
AGEs é lenta e afeta principalmente moléculas de meia-vida longa como o colágeno,
atuando no processo de envelhecimento (STERN et al, 2002). Entretanto, estas
reações ocorrem de forma acelerada no estado hiperglicêmico característico do
diabetes. De fato, as concentrações séricas de AGEs são significativamente mais
elevadas na presença do diabetes (BROWNLEE et al, 1984, VLASSARA et al, 2002;
PEPPA et al, 2003).
A formação dos AGEs ocorre através da glicosilação, também denominada
como reação de Maillard. Inicialmente, ocorre a formação de um composto instável
decorrente da condensação de um grupamento carbonila de açúcar (como a glicose)
com um grupamento amina (como o aminoácido lisina). Após a formação, este
composto sofre uma série de rearranjos, o que a torna mais estável. Este composto
de maior estabilidade é chamado de produto de Amadori ou produtos iniciais da
reação de Maillard. Os produtos de Amadori possuem grupos carbonilas reativos,
que se condensam com grupos aminas primários, originando os produtos avançados
da reação de Maillard ou produtos finais de glicosilação avançada (BROWNLEE et
al, 1984, VLASSARA et al, 2002; PEPPA et al, 2003).
Depois de formados, estes compostos são considerados importantes
mediadores na patogênese das complicações diabéticas, sendo capazes de
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modificar irreversivelmente as propriedades químicas e funcionais de diferentes
estruturas biológicas (BROWNLEE et al, 1984, VLASSARA et al, 2002; PEPPA et al,
2003).
Os efeitos mediados pelos AGEs são resultantes da sua interação com
receptores específicos denominados RAGE. Estes receptores estão presentes em
células endoteliais, células musculares lisas, linfócitos, monócitos e neurônios; tanto
em animais quanto em humanos (IACOPINO et al, 1995; LALLA et al, 1998; HOLLA
et al, 2001; SANTANA et al, 2003). A interação dos compostos AGE com seus
receptores específicos RAGE está envolvida na iniciação de sinais intracelulares que
resultam em alteração do fenótipo celular. Assim, esta interação favorece a geração
de um meio pró-inflamatório através de estímulos para promover e/ou prolongar a
inflamação. Além disso, estimula a apoptose e interfere na produção e remodelação
da matriz extracelular (IACOPINO et al, 1995; LALLA et al, 1998; HOLLA et al, 2001;
SANTANA et al, 2003).
Quando acumulados no plasma e em alguns tecidos, como o tecido gengival,
os AGEs parecem ser responsáveis pelo desenvolvimento de diversas complicações
como: alteração no fenótipo dos macrófagos, aumento da destruição tecidual e na
reabsorção óssea alveolar, aumento da produção de proteína C reativa e citocinas
como IL-

, IL-6 e TNF-

(LALLA et al, 1998; SOSKOLNE et al, 2001; RENVERT,

2003; SANTANA et al, 2003; JAHN, 2004; JANKET et al, 2008).
O aumento na expressão destes mediadores inflamatórios é responsável pela
ativação de osteoclastos e colagenases, conduzindo a destruição do tecido ósseo e
conjuntivo (SOSKOLNE et al, 2001). Desta forma, acredita-se que a hiperglicemia
persistente decorrente do diabetes seja responsável pela exacerbação da resposta
inflamatória iniciada pelos periodontopatógenos (LAMSTER et al, 2008). De fato, os
pacientes

diabéticos

exibem

resposta

inflamatória

exacerbada

aos

LPS,

possivelmente devido a liberação acentuada de mediadores inflamatórios como
TNF- , IL-1 e IL-6 (NISHIMURA et al, 1998; SALVI et al, 1998; RENVERT, 2003).
Além disso, foi observado que macrófagos provenientes de pacientes diabéticos são
capazes de produzir maiores quantidades de TNF-

e IL-1 em resposta ao LPS

(SALVI et al, 1998). E ainda, salienta-se que tanto o diabetes do tipo 1 quanto o
diabetes do tipo 2 são associados com níveis elevados de marcadores sistêmicos de
inflamação tais como TNF- e IL-6 (NAGUIB et al, 2004; GRAVES et al, 2007).
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Experimentos realizados bloqueando o receptor RAGE em ratos diabéticos
comprovam o envolvimento da interação AGE-RAGE no aumento da severidade da
doença periodontal. O bloqueio deste receptor resultou em aceleração na
cicatrização, diminuição da perda óssea alveolar e redução da inflamação e da
liberação de citocinas inflamatórias. Ou seja, o bloqueio do RAGE resultou em
supressão da reabsorção óssea alveolar e redução do quadro inflamatório (LALLA et
al, 1998; NISHIMURA et al, 1998). Da mesma forma, a inibição dos AGEs diminuiu a
expressão de TNF-

e IL-6 no tecido gengival de camundongos diabéticos

(GRAVES et al, 2007).
Acredita-se que o aumento na severidade da doença periodontal em
decorrência do diabetes seja resultado da exacerbação da resposta inflamatória aos
periodontopatógenos. Ainda neste aspecto, é importante salientar que a microflora
subgengival de pacientes diabéticos tem se mostrado semelhante à microflora
observada em pacientes não diabéticos (SALVI et al, 2005; EBERSOLE et al, 2008).
Desta forma, a interação AGE-RAGE e a infecção periodontal parecem
estabelecer uma relação dupla de resposta metabólica e destruição tecidual,
resultando em doença periodontal mais severa e maior dificuldade no controle
glicêmico. Acredita-se que a maior severidade da doença periodontal na presença
do diabetes seja decorrente da liberação acentuada de mediadores inflamatórios em
resposta à interação AGE-RAGE (GROSSI et al, 1998). Contudo, os mecanismos
envolvidos neste processo permanecem pouco elucidados.
Visando facilitar o estudo da influência do diabetes sobre a patogênese da
doença periodontal, modelos experimentais têm sido utilizados com sucesso devido
a vantagens como fácil manuseio, baixo custo, maior resistência a infecções e,
principalmente, pela semelhança dos tecidos e respostas periodontais humanas
(RAMAMURTHY et al, 1974; GOLUB et al, 1982; SCHELLINI et al, 1995; HE et al,
2004). Além disso, a utilização de ratos em modelos experimentais permite a análise
da progressão das alterações periodontais proveniente do diabetes em um menor
intervalo de tempo uma vez que o rato apresenta um ciclo de vida relativamente
curto.
Tendo em vista a influência do diabetes sobre os sistemas MMPs/TIMPs e
RANKL/OPG bem como a expressão de mediadores inflamatórios envolvidos na
patogênese da doença periodontal, torna-se importante o conhecimento dos
mecanismos

potencialmente

envolvidos

na

regulação

destes

fatores

no
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microambiente periodontal. Certamente, a análise dos fatores relacionados a estes
mecanismos contribuirá para o desenvolvimento de estratégias preventivas e
terapêuticas das doenças periodontais na presença do diabetes.
Resultados prévios (CLAUDINO et al, 2007) obtidos pelo nosso grupo
demonstraram o estabelecimento e a progressão de alterações histológicas
compatíveis com o desenvolvimento de doença periodontal em ratos após a indução
do diabetes. Salienta-se que não foi realizado nenhum tipo de indução de doença
periodontal tais como inoculação de bactérias ou utilização de ligaduras. Desta
forma, foi demonstrado que somente o diabetes grave não compensado é capaz de
promover o estabelecimento e a progressão da doença periodontal em ratos.
Baseado nestes resultados, a etapa seguinte, realizada neste estudo, buscou
analisar as alterações na resposta inflamatória que possivelmente contribuíram para
o estabelecimento e o desenvolvimento da doença periodontal associada ao
diabetes em ratos.
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3 Proposição
Este estudo visa analisar os possíveis mecanismos biológicos envolvidos na
indução da doença periodontal decorrente da indução do diabetes com aloxana após
1, 3, 6, 9 e 12 meses.

Detalhadamente, os objetivos deste estudo são:

- Analisar o número de células marcadas para TNF- , IL-1 , IL-6, MMP-2,
MMP-9 e RANKL na doença periodontal experimental decorrente da indução do
diabetes em ratos através de reações de imunohistoquímica.

- Analisar o número de células marcadas para os receptores RAGE na
doença periodontal experimental decorrente da indução do diabetes em ratos
através de reações de imunohistoquímica.

Material e
Métodos
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4

Material e métodos

4.1 Tratamento dos animais de experimentação

Foram

utilizados

ratos

machos

(Rattus

norvergicus,

Wistar),

com

aproximadamente 250g e com três meses de idade, provenientes do Biotério Central
do Campus da UNESP de Botucatu. Estes animais foram transferidos para o Biotério
do Centro de Pesquisas Experimentais do Departamento de Cirurgia e Ortopedia da
mesma instituição onde permaneceram durante todo o período experimental. Os
ratos receberam alimentação líquida (água) e sólida (ração em grãos para ratos
marca Purina) ad libitum permanecendo à temperatura de 23oC e período claroescuro de 12 horas. A Comissão de Ética em Animais da Faculdade de Medicina de
Botucatu (UNESP) emitiu parecer favorável ao desenvolvimento projeto de pesquisa
referente ao mestrado, a qual foi corroborada pela Faculdade de Odontologia de
Bauru (USP) em 20 de setembro de 2005. Para realização dos experimentos
referentes ao doutorado, a Comissão de Ética em Animais da Faculdade de
Odontologia de Bauru (USP) emitiu novo parecer favorável em 12 de março de 2008
(033/2007) conforme disposto nos Anexos.

4.2 Grupos experimentais e indução do diabetes

Grupo controle: 25 ratos que receberam aplicação de solução salina.
Grupo diabético: 25 ratos com diabetes induzido quimicamente pela administração
de aloxana.
A administração de aloxana foi realizada em 182 ratos, porém somente 78
animais preencheram os critérios de seleção adotados para o diabetes grave. Dentre
os 78 animais, 25 deles foram destinados ao grupo diabético deste estudo. Todos os
animais que responderam positivamente à indução do diabetes foram utilizados
concomitantemente em outros estudos sob a orientação do Dr. César Tadeu
Spadella (ALBERTI et al, 2004; MARQUES et al, 2005).
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Os animais dos grupos controle e diabético foram subdivididos, por sorteio,
em cinco subgrupos com 1, 3, 6, 9 e 12 meses de acompanhamento. O
delineamento experimental para utilização dos animais e indução do diabetes está
ilustrado na Figura 1.

Indução do diabetes:

A administração de uma solução aquosa de aloxana a 2% (2,4,5,6 tetra
oxihexahidropirimida - Sigma Chemical Co, St Louis, EUA) foi realizada em 182 ratos
por uma das veias caudais do animal em dose única de 42 mg/kg.
Após jejum alimentar de 12 horas com fornecimento de água ad libitum, cada
rato foi acondicionado em uma caixa aquecida com lâmpada elétrica por
aproximadamente 10 minutos objetivando uma melhor visualização das veias da
cauda. Após esse procedimento, o animal foi acomodado em uma caixa individual
para inoculação da droga através de uma agulha de calibre 13 X 4,5 mm. Após 30
minutos, os animais voltaram a receber alimentação normalmente.
Foram selecionados para o grupo diabético somente os animais que
apresentaram alterações clínicas e laboratoriais compatíveis com o diabetes grave
após duas determinações sucessivas (7 e 14 dias após a indução). As alterações
clínicas compreenderam perda de peso, aumento da ingestão hídrica e do débito
urinário. As alterações laboratoriais foram representadas por glicemia em jejum
acima de 200mg/dl, glicosúria maior ou igual a 3000 mg/dl e glicosúria positiva (+++)
no teste de fitas reagentes (Pharmaceutical Corp. YEONDONG-Seoul Korea).
Todos os procedimentos de indução do diabetes, seleção e acompanhamento
dos animais bem como exames laboratoriais foram realizados por técnicos
especializados do Laboratório de Cirurgia Experimental da Faculdade de Medicina
de Botucatu (UNESP).
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Figura 1 – Delineamento experimental para indução do diabetes e coleta das
amostras.

4.3 Avaliações clínica e laboratorial

Os dados clínicos de massa corporal, ingestão hídrica, ingestão alimentar e
diurese, bem como os dados laboratoriais referentes às dosagens de glicemia e de
glicosúria de todos os animais foram realizados com 14 dias de seguimento no
grupo controle e no 14º dia após a indução do diabetes no grupo experimental.
Posteriormente, as avaliações foram feitas após o 1º, 3º, 6º, 9º e 12º mês de
seguimento, com base na data de sacrifício de cada grupo.
Nos períodos previamente definidos, os animais foram acondicionados em
gaiolas metabólicas individuais, 24 horas antes da coleta das mandíbulas. Durante o
período noturno de 12 horas foram fornecidos volumes conhecidos de ração, sendo
retirados nas 12 horas seguintes (jejum de 12 horas). Volumes conhecidos de água
foram fornecidos 24 horas antes da coleta. Posteriormente, foi determinada a massa
corporal dos animais (em gramas), o volume de água ingerida em 24 horas (ingestão
hídrica de 24 horas, em mililitros), a quantidade de alimento consumido em 12 horas
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(ingestão alimentar de 12 horas, em gramas) e o volume de diurese de 24 horas (em
mililitros).
Para a dosagem da glicemia (mg/dl) foram coletadas amostras de 1,5ml de
sangue. Nas dosagens iniciais (14º dia), os animais foram acondicionados em uma
caixa aquecida com lâmpada elétrica durante 10 minutos e anestesiados com
pentobarbital sódico (Cristália Produtos Químicos Farm. Ltda – Itapira/SP) na
dosagem de 30 mg/Kg de peso corporal por via intraperitoneal. Posteriormente, a
cauda dos animais foi seccionada visando a retirada do volume de sangue
necessário. Após a hemostasia, os animais foram novamente acomodados em
caixas individuais recebendo água e ração ad libitum. Nos momentos do sacrifício, o
sangue foi coletado por punção cardíaca a céu aberto. O soro foi separado por
centrifugação a 3000rpm e submetido a

quantificação da glicose pelo método

enzimático (CELM – Cia Equipadora de Laboratórios Modernos – Barueri/SP) da
glicose oxidase. A intensidade da cor formada foi proporcional à concentração de
glicose

na

amostra,

podendo

ser

quantificada

através

de

leituras

espectofotométricas a 510 nm.
Após a determinação do volume de diurese, foram coletados 10ml de urina
para determinação da glicosúria por meio de fitas reagentes (Pharmaceutical Corp.
YEONDONG-Seoul, Korea).

4.4 Eutanásia dos animais, coleta e fixação das hemimandíbulas

Os animais foram anestesiados com pentobarbital sódico (Cristália Produtos
Químicos Ltda – Itapira/SP), administrado por via intraperitoneal, na dose de
30mg/kg. Amostras de sangue para exames foram obtidas por punção cardíaca, por
meio da abertura do tórax até a exsanguinação e morte dos animais. Em seguida, as
mandíbulas foram removidas por dissecção e corte com tesoura, sendo
posteriormente divididas em duas partes (hemimandíbulas direita e esquerda) e
imediatamente fixadas em solução de formalina a 10% com tampão fosfato durante
7 dias em temperatura ambiente e posteriormente lavadas em água corrente
“overnight”.
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4.5 Procedimentos histotécnicos

Após a fixação, foi realizada a desmineralização em solução de EDTA pH 7,2
à temperatura de 2 a 8 C por sessenta dias, com trocas semanais da solução e
monitoramento através de análise radiográfica. As peças foram posteriormente
submetidas à desidratação gradual em álcool, seguida de xilol e processamento em
parafina. Cortes semisseriados de 6 m de espessura foram obtidos em um
micrótomo Leitz-Jung, com intervalo de 20 m e corados por hematoxilina e eosina
para a análise prévia (CLAUDINO et al, 2007). Todo o processamento histológico foi
realizado no laboratório de Histologia da Faculdade de Odontologia de Bauru,
Universidade de São Paulo.

4.6 Procedimentos imunohistoquímicos

Visando a realização das marcações de imunohistoquímica, foram obtidos
cortes histológicos de 4 m de espessura, sendo estes colocados sobre lâminas de
vidro silanizadas (cola a base de poli-D-lisina) (Dakocytomation Carpinteria, CA,
USA) e submetidas à imunomarcação pelo método da estreptavidina-biotinaperoxidase. Foram utilizadas dois cortes semisseriados por animal para cada uma
das marcações de imunohistoquímica realizadas.
A imunohistoquímica é uma técnica que emprega anticorpos para detectar,
quantificar e localizar proteínas específicas. Inicialmente, o sítio antigênico é exposto
ao anticorpo primário e, posteriormente ao anticorpo secundário. O anticorpo
secundário apresenta alta afinidade ao anticorpo primário, permitindo a ligação entre
eles. Neste estudo, foram utilizados anticorpos secundários biotinilados, ou seja,
anticorpos marcados com biotina. A presença da biotina confere alta afinidade na
ligação com enzimas, atuando como ponte entre o complexo enzimático
estreptavidina-peroxidade e o anticorpo secundário. O complexo enzimático
estreptavidina-peroxidade-biotina tem como função a conversão de um cromógeno
incolor em um produto final que confere cores aos antígenos teciduais marcados.
Neste estudo, foi utilizado o cromógeno diaminobenzidina – DAB que confere aos
antígenos uma coloração acastanhada.
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Figura 2 – Esquema das etapas de imunomarcação pelo método da estreptavidina-biotinaperoxidase. 1) ligação do anticorpo primário com a proteína alvo (antígeno). 2) Ligação do anticorpo
secundário biotinilado ao anticorpo primário. 3) Ligação do complexo estreptavidina-peroxidase com a
biotina presente no anticorpo secundário. 4) Conversão de um cromógeno diaminobenzidina – DAB
pelo complexo estreptavidina-peroxidase conferindo aos antígenos uma coloração acastanhada.

O protocolo básico para as imunomarcações foi:

Desparafinização, diafanização e re-hidratação:
Os cortes inicialmente colocados na estufa a 56 C para o início da
desparafinização e adesão na lâmina. Procedeu-se a incubação em xilol (Merck
KGaA, Frankfurter, Darmstadt - Germany) com 2 banhos de 10 minutos para
realização da desparafinização e diafanização. A re-hidratação foi realizada em
banhos com concentrações decrescentes de etanol (Merck KGaA, Frankfurter,
Darmstadt - Germany) sendo etanol 100% por 10 minutos, etanol 95% por 10
minutos e etanol 70% por 5 minutos. Posteriormente, os cortes foram submetidos a
um banho de 10 minutos em água destilada seguido por um banho de 5 minutos em
PBS.
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Inativação da peroxidase endógena:

A atividade da peroxidase endógena foi bloqueada através da incubação dos
cortes em solução de peróxido de hidrogênio a 3% por 30 minutos em câmara
úmida. Em seguida, os cortes foram lavados em PBS (3 banhos de 5 minutos).

Digestão enzimática para recuperação dos epítopos:

Para a recuperação dos epítopos, foram utilizados diferentes métodos de
digestão enzimática, sendo eles:
• Incubação dos cortes com solução de pepsina 0,5% (Dakocytomation Carpinteria,
CA, USA) em PBS por 20 minutos em temperatura ambiente. Este método foi
utilizado para as marcações de IL-1 , TNF- , IL-6 e RAGE.
• Incubação dos cortes com proteinase K (Dakocytomation Carpinteria, CA, USA) na
concentração de 0,4mg/ml em PBS por 20 minutos em temperatura ambiente. Este
método foi utilizado para as marcações de RANKL.
• Incubação dos cortes com solução tamponada de citrato de sódio (10mM, pH 6.0)
em calor úmido a 95ºC por 20 minutos. Este método foi utilizado para as marcações
de MMP-2 e MMP-9.
Após recuperação antigênica, os cortes foram resfriados em temperatura
ambiente e lavados em PBS (3 banhos de 5 minutos). Em seguida, foi realizada a
secagem da lâmina com papel filtro ao redor dos cortes histológicos para
demarcação com demarcador Dako pen® (cod. S2002 - Dakocytomation Carpinteria,
CA, USA).
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Bloqueio das proteínas do soro:

Visando reduzir as ligações inespecíficas com o anticorpo, os cortes foram
incubados em solução de leite em pó desnatado Molico ® (Nestlé Brasil Ltda,
Araçatuba, São Paulo - Brasil) a 7% em PBS por 40 minutos. Posteriormente, os
cortes foram lavados em PBS (3 banhos de 5 minutos).

Exposição aos anticorpos:

Os anticorpos primários foram diluídos em PBS pH 7,4 contendo BSA a 1% e
gotejados sobre as lâminas, permanecendo em câmara úmida por 2 horas em
temperatura ambiente. Em seguida, os cortes foram lavados com PBS (3 banhos de
5 minutos) e expostos ao anticorpo secundário biotinilado em câmara úmida durante
1 hora em temperatura ambiente. Em seguida, os cortes foram lavados com PBS (3
banhos de 5 minutos).
Para controle negativo, um dos cortes foi incubado somente com o anticorpo
secundário sem exposição prévia com o anticorpo primário. Juntamente ao material
a ser analisado, foi adicionado um corte de determinada estrutura com descrição
prévia de expressão da proteína em questão, caracterizando o controle positivo.
Fotomicrografias referentes ao controle positivo e negativos das reações de
imunohistoquímica estão ilustrados nos Anexo 1 e 2.

Controle positivo:
RANKL, TNF- , IL-1β: estudos prévios demonstraram a expressão destes
mediadores na presença de doença periodontal (GARLET et al, 2005; GARLET et al,
2006; SILVA et al, 2007). Sendo assim, foram utilizados cortes de tecido periodontal
de ratos após indução de doença periodontal com ligadura (7 e 14 dias).
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MMP-9, MMP-2 e RAGE: de acordo com o fabricante, foram utilizados cortes de
tecido pulmonar de ratos expostos ao tabaco.

Anticorpos utilizados:
• Anticorpo primário anti-MMP-9 (sc-6840 - Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz,
USA) na diluição de 1:200 e anticorpo secundário rabbit anti-goat IgG-B (sc-2774 Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, USA) na diluição de 1:500.
• Anticorpo primário anti-MMP-2 (sc-58386 - Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz,
USA) na diluição de 1:100 e anticorpo secundário rabbit anti-goat IgG-B (sc-2774 Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, USA) na diluição de 1:500.
• Anticorpo primário anti-RANKL (sc-7628- Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz,
USA) na diluição de 1:50 e anticorpo secundário rabbit anti-goat IgG-B (sc-2774 Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, USA) na diluição de 1:500.
• Anticorpo primário anti-RAGE (ab3611 – Abcam Inc., Cambridge, USA) na diluição
de 1:50 e anticorpo secundário goat anti-rabbit IgG-B (sc-2040 - Santa Cruz
Biotechnology, Santa Cruz, USA) na diluição de 1:500.
• Anticorpo primário anti- TNF- (sc-1348 - Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz,
USA) na diluição de 1:50 e anticorpo secundário rabbit anti-goat IgG-B (sc-2774 Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, USA) na diluição de 1:500.
• Anticorpo primário anti-IL-1β (sc-7884 - Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz,
USA) na diluição de 1:50 e anticorpo secundário goat anti-rabbit IgG-B (sc-2040 Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, USA) na diluição de 1:500.
• Anticorpo primário anti-IL-6 (sc-1265 - Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz,
USA) na diluição de 1:50 e anticorpo secundário goat anti-rabbit IgG-B (sc-2040 Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, USA) na diluição de 1:500.
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Detecção do complexo anticorpo primário-anticorpo secundário:

Os

cortes

foram

incubados

na

solução

de

streptavidina-peroxidase

(Dakocytomation Carpinteria, CA, USA) por 20 minutos, sendo posteriormente
lavados em PBS (3 banhos de 5 minutos).

Exposição ao substrato cromogênico DAB (Diaminobenzidina):

Após a exposição à solução de streptavidina-peroxidase, as lâminas foram
lavadas com PBS (3 banhos de 5 minutos) e expostas à solução do DAB (solução
líquida de 3,3'-diaminobenzidina, Dakocytomation Carpinteria, CA, USA) por 2 a 5
minutos. Em seguida, os cortes foram lavados em PBS (1 banho de 5 minutos) e em
água destilada (2 banhos de 10 minutos).

Contra-coloração e montagem:

Posteriormente, as lâminas foram lavadas com água destilada e contracoradas por Hematoxilina de Harris a 5% por 1 minuto. Em seguida, os cortes foram
lavados em água destilada (2 banhos de 5 minutos), desidratados em concentrações
crescentes de etanol e diafanizados em xilol. A montagem das lâminas foi realizada
utilizando resina sintética Entellan

(Merck KGaA, Frankfurter, Darmstadt -

Germany).
Os

protocolos

utilizados

resumidamente na Tabela 1.

em

cada

imunomarcação

estão

descritos
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Tabela 1 – Especificidade, recuperação antigênica, diluições e tempo de
incubação dos anticorpos utilizados nas reações de imunohistoquímica.

4.7 Avaliação imunohistoquímica

A análise em microscopia de luz convencional consistiu primeiramente de
uma descrição detalhada do padrão de marcação tecidual das células para cada
anticorpo, seguido pela quantificação das células com imunomarcação positiva
utilizando o retículo II de integração Zeiss. As imagens foram capturadas através do
sistema de análise de imagens, utilizando o software Kontron KS300 (Carl Zeiss).
Foram avaliados aproximadamente 20 campos no tecido periodontal cada animal (2
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cortes por animal) (Figura 03). A quantificação de células positivas foi expressa
como número de células marcadas por unidade de área de tecido para cada
imunomarcação. A unidade de área do retículo foi calculada a partir de uma lâmina
de calibração Zeiss com unidade lineares que equivalem a 10 m. Este valor foi
transformado em mm2 na magnitude de 1000 vezes, após o cálculo da área do
retículo. As lâminas foram avaliadas duas vezes pelo mesmo examinador, em
tempos diferentes no microscópio óptico com aumento de 1000 vezes. Foram
consideradas positivas as células que apresentaram coloração acastanhada.

Figura 3. Distribuição dos campos para a análise de morfometria nos tecidos periodontais (A)
e retículo de integração (B). A metodologia adotada utilizou a contagem de células imunomarcadas
em aproximadamente 20 campos compreendidos nos tecidos periodontais de ratos. A contagem foi
realizada através do retículo de integração II Zeiss. Os campos representativos das regiões do
periodonto (região próxima a crista óssea alveolar, média e apical) estão indicadas nas setas.
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4.8 Análise estatística dos dados

A análise entre os grupos controle e diabético foi realizada por meio do teste
de análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey. Para todas as análises, valores
de p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Todos os testes foram
realizados pelo programa GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software Inc, EUA).
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Resultados

5.1 Indução do diabetes

Dos 182 ratos que receberam a administração de aloxana, 78 preencheram
os critérios de seleção adotados para o diabetes grave. Destes 78 animais, 28
(35,9%) morreram durante o seguimento em decorrência de anormalidades
metabólicas, pneumonia e/ou caquexia, respectivamente com: 1 mês (14,3%), 3
meses (17,9%), 6 meses (17,9%), 9 meses (28,5%) e 12 meses (21,4%). Os demais
animais, 50 (64,1%) permaneceram vivos até o momento do sacrifício, sendo
utilizados concomitantemente em outros estudos (ALBERTI et al, 2004; MARQUES
et al, 2005) realizados na Faculdade de Medicina de Botucatu (UNESP) sob
orientação do Dr. César Tadeu Spadella.
Todos os animais incluídos nos grupos diabéticos apresentaram alterações
clínicas e laboratoriais compatíveis com o diabetes grave. As alterações clínicas
observadas nestes animais compreendem perda de peso, aumento da ingestão
hídrica, alimentar e do débito urinário. As alterações laboratoriais foram
representadas por glicemia em jejum acima de 200mg/dl, glicosúria maior ou igual a
3000 mg/dl. Os parâmetros clínicos de massa corporal, ingestão alimentar, ingestão
hídrica e diurese estão apresentados nas TABELAS 2, 3, 4 e 5. Os dados
laboratoriais como valores de glicemia e glicosúria estão apresentados nas
TABELAS 6 e 7. Considerando os parâmetros clínicos e laboratoriais apresentados,
evidencia-se o estabelecimento do diabetes grave nos ratos após a administração
de aloxana.
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Tabela 2 – Média (M) e desvio padrão (DP) dos valores de massa corporal (g) dos
ratos no 14o dia de seguimento (1° coleta) e nos períodos de sacrifício (2° coleta).
1 mês
o

3 meses

o

1 coleta

o

2 coleta

6 meses

o

1 coleta

o

2 coleta

1 coleta

9 meses

o

2 coleta

o

1 coleta

12 meses

o

2 coleta

o

1 coleta

2o coleta

Não diabéticos
M

329

420

324

470

344

542

390

620

336

572

DP

57,2

62

40,3

51,9

13,4

19,2

17,3

50

18,1

21,6

M

274

232

246

172

290

248

270

268

304

304

DP

16,7

27

25

16,4

40

48,1

30

57,6

21,9

29,6

Diabéticos

Tabela 3 – Média (M) e desvio padrão (DP) dos valores de ingestão alimentar
(g/12h) dos ratos no 14o dia de seguimento (1° coleta) e nos momentos de
sacrifício(2° coleta).
1 mês
o

3 meses

o

1 coleta

2 coleta

o

1 coleta

6 meses

o

o

2 coleta

1 coleta

9 meses

o

2 coleta

o

1 coleta

12 meses

o

2 coleta

o

1 coleta

2o coleta

Não diabéticos
M

19

23

21

31

25

19

31

16

24

24

DP

5,4

7,5

2,2

8,2

3,5

2,2

8,5

2,8

5,4

6,5

M

29

31

33

33

25

35

36

33

31

37

DP

8,9

7,4

5,7

7,5

8,6

6,1

4,1

2,7

6,5

4,4

Diabéticos

Tabela 4 – Média (M) e desvio padrão (DP) dos valores de ingestão hídrica (mL/24h)
dos ratos no 14o dia de seguimento (1° coleta) e nos períodos de sacrifício (2°
coleta).
1 mês
o

1 coleta

3 meses

o

2 coleta

o

1 coleta

6 meses

o

o

2 coleta

1 coleta

9 meses

o

2 coleta

o

1 coleta

12 meses

o

2 coleta

o

1 coleta

2o coleta

Não diabéticos
M

36

50

44

35

43

43

46

70

42

36

DP

8,2

10

5,4

3,5

13

12

5,7

10

10,9

8,9

M

184

202

220

250

159

240

252

222

137

230

DP

40,3

50,6

44,7

0

47,5

22,3

10,9

42,2

49,6

28,2

Diabéticos
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Tabela 5 – Média (M) e desvio padrão (DP) dos valores de diurese (mL/24h) dos
ratos no 14o dia de seguimento (1° coleta) e nos momentos de sacrifício (2° coleta).
1 mês
o

3 meses

o

1 coleta

2 coleta

o

1 coleta

6 meses

o

2 coleta

o

9 meses

o

1 coleta

2 coleta

o

1 coleta

12 meses

o

o

2 coleta

1 coleta

2o coleta

Não diabéticos
M

3,4

3,4

8,4

9,8

4,8

7,6

13,6

9,3

5,2

6,8

DP

1,6

2,1

8,4

4,4

5,9

5,5

4,2

1,1

4,2

2,4

M

112,2

121,2

135,8

155,4

90

182,8

168,8

154

79

162,8

DP

21,6

36,7

34,1

21,2

42,1

30,7

39,9

49,6

63,8

11,7

Diabéticos

Tabela 6 – Média (M) e desvio padrão (DP) dos valores de glicemia (mg/dl) dos
ratos no 14o dia de seguimento (1° coleta) e nos momentos de sacrifício (2° coleta).
1 mês
o

1 coleta

3 meses

o

2 coleta

o

1 coleta

6 meses

o

2 coleta

o

9 meses

o

1 coleta

2 coleta

o

1 coleta

12 meses

o

o

2 coleta

2o coleta

1 coleta

Não diabéticos
M

110,3

107,4

83,6

103,3

131,2

87,8

80,4

111,7

109,2

91,1

DP

16,9

28,3

7,36

11,7

16,8

8,9

6,6

7,3

25,1

19,2

M

337,3

389,9

415

383,8

345,1

391,5

451,6

431,1

296,9

372,5

DP

54,18

30,76

65,12

59,61

76,85

53,1

37,01

55,19

100,71

43,66

Diabéticos

Tabela 7 – Média e desvio padrão (DP) dos valores de glicosúria (mg/dl) dos ratos
no 14o dia de seguimento (1° coleta) e nos momentos de sacrifício (2° coleta).
1 mês
o

1 coleta

3 meses

o

2 coleta

o

1 coleta

6 meses

o

2 coleta

o

9 meses

o

1 coleta

2 coleta

o

1 coleta

12 meses

o

o

2 coleta

1 coleta

2o coleta

Não diabéticos
M

23,4

25,9

10,5

10,2

6

8,6

29,5

6

8,9

13,5

DP

9,3

19,9

5,1

5,1

3,4

4,7

8,1

3,7

18,7

3,4

M

8324,6

6932,4

8707

6065,4

11301

6434,2

7714,8

5017

9860,8

7543,6

DP

2775,8

1114,3

1820,5

854,6

3113,9

696,9

1801,6

1367,7

3184,8

427,1

Diabéticos
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5.2 Análise imunohistoquímica
A análise imunohistoquímica foi realizada em cortes histológicos provenientes
das hemimandíbulas de ratos diabéticos e não diabéticos acompanhados por 1, 3, 6,
9 e 12 meses. Em seguida, foram realizados procedimentos de imunohistoquímica
pelo método da estreptavidina-peroxidase visando avaliar o número de células
imunomarcadas para MMP-2, MMP-9, TNF- , IL-1 , IL-6, RANKL e RAGE.

5.2.1 Marcações para MMP-2
O grupo controle apresentou um número reduzido de células imunomarcadas
nos períodos iniciais com tendência a aumento após 9 e 12 meses. O grupo
experimental apresentou padrão discretamente aumentado em relação ao grupo
controle nos períodos iniciais seguido de uma tendência de redução no período de
12 meses. A análise comparativa entre os grupos controle e experimental não
demonstrou diferenças estatisticamente significativas em nenhum dos períodos
analisados (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Cinética da expressão de MMP-2 nas células do tecido periodontal nos grupos
diabético e controle. Cortes histológicos das hemimandíbulas provenientes de ratos diabéticos e
+
não diabéticos foram analisados em relação ao número de células MMP-2 através de reações de
imunohistoquímica. Os resultados representam os valores da média e desvio-padrão em cada um dos
períodos analisados. O grupo controle não apresentou variações entre os diferentes períodos
analisados. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) nos
diferentes períodos avaliados dentro do grupo experimental.
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O padrão de marcação dos grupos controle e experimental está ilustrado nas
Figuras 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Figura 4 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para MMP-2 no grupo
controle. Cortes histológicos do tecido periodontal de ratos do grupo controle foram submetidos à
imunomarcação para MMP-2. A) grupo controle com 1 mês de seguimento, B) grupo controle com 3
meses de seguimento, C) grupo controle com 6 meses de seguimento, D) grupo controle com 9
meses de seguimento e E) grupo controle com 12 meses de seguimento.

Figura 5 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para MMP-2 no grupo
experimental. Cortes histológicos do tecido periodontal de ratos do grupo controle foram submetidos
à imunomarcação para MMP-2. A) grupo controle com 1 mês de seguimento, B) grupo controle com
3 meses de seguimento, C) grupo controle com 6 meses de seguimento, D) grupo controle com 9
meses de seguimento e E) grupo controle com 12 meses de seguimento.
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Figura 6 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para MMP-2 nos grupos
controle e diabético no período de 1 mês. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas de
ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para MMP-2. (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 7 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para MMP-2 nos grupos
controle e diabético no período de 3 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação de MMP-2. (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 8 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para MMP-2 nos grupos
controle e diabético no período de 6 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação de MMP-2 (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 9 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para MMP-2 nos grupos
controle e diabético no período de 9 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para MMP-2. (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 10 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para MMP-2 nos grupos
controle e diabético no período de 12 meses. Cortes histológicos provenientes das
hemimandíbulas de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para MMP-2. (A,
B e C) regiões do periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B)
porção média e (C) porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos,
sendo (D) região da crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto.
Observar a presença de células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o
osso alveolar ( * ) .
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5.2.2 Marcações para MMP-9

Analisando comparativamente os grupos controle e experimental, observa-se
uma tendência ao aumento no número de células marcadas nos grupos diabéticos
principalmente no período de 12 meses (Gráfico 2). Os grupos experimentais não
apresentaram diferenças estatisticamente significativas nos diferentes tempos
analisados (1, 3, 6, 9 e 12 meses após a indução do diabetes). O grupo controle
também apresentou homogeneidade em todos os períodos avaliados.

Gráfico 2 – Cinética da expressão de MMP-9 nas células do tecido periodontal nos grupos
diabético e controle. Cortes histológicos das hemimandíbulas provenientes de ratos diabéticos e
+
não diabéticos foram analisados em relação ao número de células MMP-9 através de reações de
imunohistoquímica. Os resultados representam os valores da média e desvio-padrão em cada um dos
períodos analisados. O grupo controle não apresentou variações entre os diferentes períodos
analisados. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) nos
diferentes períodos avaliados dentro do grupo experimental.
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O padrão de marcação dos grupos controle e experimental está ilustrado nas
Figuras 11, 12, 13, 14, 15,16 e 17.

Figura 11 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para MMP-9 no grupo
controle. Cortes histológicos do tecido periodontal de ratos do grupo controle submetidos à
imunomarcação de MMP-9. A) grupo controle com 1 mês de seguimento, B) grupo controle com 3
meses de seguimento, C) grupo controle com 6 meses de seguimento, D) grupo controle com 9
meses de seguimento e E) grupo controle com 12 meses de seguimento.

Figura 12 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para MMP-9 no grupo
experimental. Cortes histológicos do tecido periodontal de ratos do grupo experimental submetidos a
imunomarcação de MMP-9. A) grupo diabético com 1 mês de seguimento, B) grupo diabético com 3
meses de seguimento, C) grupo diabético com 6 meses de seguimento, D) grupo diabético com 9
meses de seguimento e E) grupo diabético com 12 meses de seguimento.
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Figura 13 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para MMP-9 nos grupos
controle e diabético no período de 1 mês. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas de
ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para MMP-9. (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 14 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para MMP-9 nos grupos
controle e diabético no período de 3 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para MMP-9. (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 15 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para MMP-9 nos grupos
controle e diabético no período de 6 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para MMP-9 (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 16 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para MMP-9 nos grupos
controle e diabético no período de 9 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para MMP-9. (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 17 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para MMP-9 nos grupos
controle e diabético no período de 12 meses. Cortes histológicos provenientes das
hemimandíbulas de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para MMP-9. (A,
B e C) regiões do periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B)
porção média e (C) porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos,
sendo (D) região da crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto.
Observar a presença de células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o
osso alveolar ( * ) .
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5.2.3 Marcações para TNF-

Analisando comparativamente os grupos controle e experimental, observouse maior número de células marcadas nos grupos diabéticos após 6 (p<0,05) e 12
meses (p<0,001) da indução do diabetes (Gráfico 3). O grupo controle apresentou
poucas células marcadas em todos os períodos analisados, sendo que não foram
observadas diferenças entre eles. O grupo diabético apresentou leve tendência ao
aumento no período de 3 meses. Esta diferença tornou-se mais pronunciada nos
períodos seguintes, sendo estatisticamente significativa nos períodos de 6 e 12
meses (p<0,05) quando comparadas com o grupo controle.

Gráfico 3 – Cinética da expressão de TNF- nas células do tecido periodontal nos grupos
diabético e controle. Cortes histológicos das hemimandíbulas provenientes de ratos diabéticos e
+
não diabéticos foram analisados em relação ao número de células TNF- através de reações de
imunohistoquímica. Os resultados representam os valores da média e desvio-padrão em cada um dos
períodos analisados. * Diferença estatisticamente significante entre os grupos controle e diabético
(p<0,05). O grupo controle não apresentou variações entre os diferentes períodos analisados. Letras
diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) nos diferentes períodos
avaliados dentro do grupo experimental.
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O padrão de marcação e as diferenças entre os grupos controle e diabético
estão ilustradas nas Figuras 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Figura 18 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para TNF- no grupo
controle. Cortes histológicos do tecido periodontal de ratos do grupo controle submetidos à
imunomarcação de TNF- . A) grupo controle com 1 mês de seguimento, B) grupo controle com 3
meses de seguimento, C) grupo controle com 6 meses de seguimento, D) grupo controle com 9
meses de seguimento e E) grupo controle com 12 meses de seguimento.

Figura 19 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para TNF- no grupo
experimental. Cortes histológicos do tecido periodontal de ratos dos grupos diabéticos submetidos à
imunomarcação de TNF- . A) grupo experimental após 1 mês da indução do diabetes, B) grupo
experimental após 3 meses da indução do diabetes, C) grupo experimental após 6 meses da indução
do diabetes, D) grupo experimental após 9 meses da indução do diabetes e E) grupo experimental
após 12 meses da indução do diabetes.
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Figura 20 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para TNF- nos grupos
controle e diabético no período de 1 mês. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas de
ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para TNF- . (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Estruturas demarcadas:
dentina ( # ) e osso alveolar ( * ) .
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Figura 21 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para TNF- nos grupos
controle e diabético no período de 3 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para TNF- . (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .

Resultados 119

Figura 22 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para TNF- nos grupos
controle e diabético no período de 6 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para TNF- (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 23 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para TNF- nos grupos
controle e diabético no período de 9 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para TNF- . (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 24 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para TNF- nos grupos
controle e diabético no período de 12 meses. Cortes histológicos provenientes das
hemimandíbulas de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para TNF- . (A,
B e C) regiões do periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B)
porção média e (C) porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos,
sendo (D) região da crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto.
Observar a presença de células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o
osso alveolar ( * ) .
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5.2.4 Marcações para IL-1
A presença do diabetes no grupo experimental resultou em maior número de
células marcadas para IL-1

no período de 12 meses quando comparados aos

animais não diabéticos (p>0,05; Gráfico 4). No grupo controle, poucas células foram
detectadas, mantendo este padrão por todo o período experimental. O grupo de
animais diabéticos apresentou padrão semelhante ao grupo controle no período de 1
mês, revelando um discreto aumento nos períodos de 3, 6 e 9 meses. Contudo,
após 12 meses da indução do diabetes, foi detectado um aumento signicativo no
número de células imunomarcadas para IL-1 (p<0,001).

Gráfico 4 – Cinética da expressão de IL-1 nas células do tecido periodontal nos grupos
diabético e controle. Cortes histológicos das hemimandíbulas provenientes de ratos diabéticos e
+
não diabéticos foram analisados em relação ao número de células IL-1 através de reações de
imunohistoquímica. Os resultados representam os valores da média e desvio-padrão em cada um dos
períodos analisados. * Diferença estatisticamente significante entre os grupos controle e diabético
(p<0,05). O grupo controle não apresentou variações entre os diferentes períodos analisados. Letras
diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) nos diferentes períodos
avaliados dentro do grupo experimental.
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O padrão de marcação e as diferenças entre os grupos controle e
experimental estão ilustradas nas Figuras 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

Figura 25 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para IL-1 no grupo
controle. Cortes histológicos do tecido periodontal de ratos do grupo controle submetidos à
imunomarcação de IL-1 . A) grupo controle com 1 mês de seguimento, B) grupo controle com 3
meses de seguimento, C) grupo controle com 6 meses de seguimento, D) grupo controle com 9
meses de seguimento e E) grupo controle com 12 meses de seguimento.

Figura 26– Fotomicrografias representativas das imunomarcações para IL-1 no grupo
experimental. Cortes histológicos do tecido periodontal de ratos do grupo experimental submetidos à
imunomarcação de IL-1 . A) grupo diabético com 1 mês de seguimento, B) grupo diabético com 3
meses de seguimento, C) grupo diabético com 6 meses de seguimento, D) grupo diabético com 9
meses de seguimento e E) grupo diabético com 12 meses de seguimento.
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Figura 27 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para IL-1 nos grupos
controle e diabético no período de 1 mês. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas de
ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para IL-1 . (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 28 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para IL-1 nos grupos
controle e diabético no período de 3 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para IL-1 . (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 29 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para IL-1 nos grupos
controle e diabético no período de 6 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para IL-1 . (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 30 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para IL-1 nos grupos
controle e diabético no período de 9 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para IL-1 . (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 31 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para IL-1 nos grupos
controle e diabético no período de 12 meses. Cortes histológicos provenientes das
hemimandíbulas de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para IL-1 . (A, B
e C) regiões do periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B)
porção média e (C) porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos,
sendo (D) região da crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto.
Observar a presença de células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o
osso alveolar ( * ) .
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5.2.5 Marcações para IL-6

O grupo controle apresentou um número pequeno de células marcadas para
IL-6, mantendo este padrão em todos os períodos analisados. Comparativamente ao
grupo controle, o grupo experimental apresentou aumento acentuado no número de
células marcadas após 9 (p<0,001) e 12 meses (p<0,01) da indução do diabetes.
Além disso, foram observadas diferenças estatisticamente significativas dentro do
grupo experimental nos diferentes períodos analisados (Gráfico 5).

Gráfico 5 – Cinética da expressão de IL-6 nas células do tecido periodontal nos grupos
diabético e controle. Cortes histológicos das hemimandíbulas provenientes de ratos diabéticos e
+
não diabéticos foram analisados em relação ao número de células IL-6 através de reações de
imunohistoquímica. Os resultados representam os valores da média e desvio-padrão em cada um dos
períodos analisados. * Diferença estatisticamente significante entre os grupos controle e diabético
(p<0,05). O grupo controle não apresentou variações entre os diferentes períodos analisados. Letras
diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) nos diferentes períodos
avaliados dentro do grupo experimental.

Resultados 141

O padrão de marcações e as diferenças entre os grupos controle e
experimental estão ilustradas nas Figuras 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.

Figura 32 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para IL-6 no grupo
controle. Cortes histológicos do tecido periodontal de ratos do grupo controle submetidos à
imunomarcação para IL-6. A) grupo controle com 1 mês de seguimento, B) grupo controle com 3
meses de seguimento, C) grupo controle com 6 meses de seguimento, D) grupo controle com 9
meses de seguimento e E) grupo controle com 12 meses de seguimento.

Figura 33 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para IL-6 no grupo
experimental. Cortes histológicos do tecido periodontal de ratos do grupo experimental submetidos à
imunomarcação para IL-6. A) grupo diabético com 1 mês de seguimento, B) grupo diabético com 3
meses de seguimento, C) grupo diabético com 6 meses de seguimento, D) grupo diabético com 9
meses de seguimento e E) grupo diabético com 12 meses de seguimento.
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Figura 34 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para IL-6 nos grupos
controle e diabético no período de 1 mês. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas de
ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação de IL-6. (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Estruturas demarcadas:
dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .

Resultados 145

Figura 35 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para IL-6 nos grupos
controle e diabético no período de 3 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para IL-6. (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 36 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para IL-6 nos grupos
controle e diabético no período de 6 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para IL-6 (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Estruturas demarcadas:
dentina ( # ) e osso alveolar ( * ) .
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Figura 37 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para IL-6 nos grupos
controle e diabético no período de 9 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para IL-6. (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 38 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para IL-6 nos grupos
controle e diabético no período de 12 meses. Cortes histológicos provenientes das
hemimandíbulas de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para IL-6. (A, B e
C) regiões do periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B)
porção média e (C) porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos,
sendo (D) região da crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto.
Observar a presença de células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o
osso alveolar ( * ) .
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5.2.6 Marcações para RANKL

A marcação para RANKL no grupo controle mostrou-se bastante discreta em
todos os períodos avaliados, não havendo diferença estatisticamente significativa
entre eles (p>0,05). Contudo, a presença do diabetes no grupo experimental resultou
em aumento no número de células marcadas no período de 9 meses (p<0,001)
quando comparados ao período correspondente no grupo controle (Figura 9). Nos
períodos iniciais (1 e 3 meses), o grupo diabético manteve o mesmo padrão
observado no grupo controle. Contudo, nos períodos seguintes (6, 9 e 12 meses),
houve uma tendência ao aumento no número de células marcadas, sendo
estatisticamente significativo no período de 9 meses em relação ao grupo controle
(p>0,05; Gráfico 6).

Gráfico 6 – Cinética da expressão de RANKL nas células do tecido periodontal nos grupos
diabético e controle. Cortes histológicos das hemimandíbulas provenientes de ratos diabéticos e
+
não diabéticos foram analisados em relação ao número de células RANKL através de reações de
imunohistoquímica. Os resultados apresentados representam os valores da média e desvio-padrão
em cada um dos períodos analisados. * Diferença estatisticamente significante entre os grupos
controle e diabético (p<0,05). O grupo controle não apresentou variações entre os diferentes períodos
analisados. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) nos
diferentes períodos avaliados dentro do grupo experimental.

Resultados 155

O padrão de marcação e as diferenças entre os grupos controle e
experimental estão ilustradas nas Figuras 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Figura 39 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para RANKL no grupo
controle. Cortes histológicos do tecido periodontal de ratos do grupo controle submetidos à
imunomarcação para RANKL. A) grupo controle com 1 mês de seguimento, B) grupo controle com 3
meses de seguimento, C) grupo controle com 6 meses de seguimento, D) grupo controle com 9
meses de seguimento e E) grupo controle com 12 meses de seguimento.

Figura 40 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para RANKL no grupo
experimental. Cortes histológicos do tecido periodontal de ratos do grupo diabéticos submetidos à
imunomarcação para RANKL. A) grupo experimental após 1 mês da indução do diabetes, B) grupo
experimental após 3 meses da indução do diabetes, C) grupo experimental após 6 meses da indução
do diabetes, D) grupo experimental após 9 meses da indução do diabetes e E) grupo experimental
após 12 meses da indução do diabetes.
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Figura 41 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para RANKL nos grupos
controle e diabético no período de 1 mês. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas de
ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para RANKL. (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 42 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para RANKL nos grupos
controle e diabético no período de 3 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação paraRANKL. (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 43 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para RANKL nos grupos
controle e diabético no período de 6 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para RANKL (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 44 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para RANKL nos grupos
controle e diabético no período de 9 meses. Cortes histológicos provenientes das hemimandíbulas
de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para RANKL. (A, B e C) regiões do
periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B) porção média e (C)
porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos, sendo (D) região da
crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto. Observar a presença de
células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 45 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações para RANKL nos grupos
controle e diabético no período de 12 meses. Cortes histológicos provenientes das
hemimandíbulas de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para RANKL. (A,
B e C) regiões do periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B)
porção média e (C) porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos,
sendo (D) região da crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto.
Observar a presença de células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o
osso alveolar ( * ) .
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5.2.7 Marcações para RAGE
O perfil de marcação para RAGE no grupo controle foi discreto em todos os
períodos

analisados,

não

sendo

observadas

diferenças

estatisticamente

significativas entre eles (p>0,05). Entretanto, o grupo experimental apresentou maior
número de células marcadas após 6 (p<0,001), 9(p<0,01) e 12 meses (p<0,01) da
indução do diabetes quando comparados ao grupo controle

nos períodos

correspondentes. Além disso, foram observadas diferenças estatisticamente
significativas dentro do grupo experimental nos diferentes períodos analisados
(Gráfico 7).

Gráfico 7 – Cinética da expressão de RAGE nas células do tecido periodontal nos grupos
diabético e controle. Cortes histológicos das hemimandíbulas provenientes de ratos diabéticos e
+
não diabéticos foram analisados em relação ao número de células RAGE através de reações de
imunohistoquímica. Os resultados apresentados representam os valores da média e desvio-padrão
em cada um dos períodos analisados. * Diferença estatisticamente significante entre os grupos
controle e diabético (p<0,05). O grupo controle não apresentou variações entre os diferentes períodos
analisados. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) nos
diferentes períodos avaliados dentro do grupo experimental.
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O padrão de marcações e as diferenças entre os grupos controle e diabético
estão ilustradas nas Figuras 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.

Figura 46 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações referentes aos receptores
RAGE no grupo controle. Cortes histológicos do tecido periodontal de ratos do grupo controle
submetidos à imunomarcação para RAGE. A) grupo controle com 1 mês de seguimento, B) grupo
controle com 3 meses de seguimento, C) grupo controle com 6 meses de seguimento, D) grupo
controle com 9 meses de seguimento e E) grupo controle com 12 meses de seguimento

Figura 47 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações referentes aos receptores
RAGE no grupo experimental. Cortes histológicos do tecido periodontal de ratos do grupo
diabéticos submetidos à imunomarcação para RAGE. A) grupo experimental após 1 mês da indução
do diabetes, B) grupo experimental após 3 meses da indução do diabetes, C) grupo experimental
após 6 meses da indução do diabetes, D) grupo experimental após 9 meses da indução do diabetes e
E) grupo experimental após 12 meses da indução do diabetes.
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Figura 48 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações referentes aos receptores
RAGE nos grupos controle e diabético no período de 1 mês. Cortes histológicos provenientes das
hemimandíbulas de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para RAGE. (A, B
e C) regiões do periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar, (B)
porção média e (C) porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos diabéticos,
sendo (D) região da crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do periodonto.
Observar a presença de células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a dentina ( # ) e o
osso alveolar ( * ) .
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Figura 49 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações referentes aos receptores
RAGE nos grupos controle e diabético no período de 3 meses. Cortes histológicos provenientes
das hemimandíbulas de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para RAGE.
(A, B e C) regiões do periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar,
(B) porção média e (C) porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos
diabéticos, sendo (D) região da crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do
periodonto. Observar a presença de células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a
dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 50 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações referentes aos receptores
RAGE nos grupos controle e diabético no período de 6 meses. Cortes histológicos provenientes
das hemimandíbulas de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para RAGE.
(A, B e C) regiões do periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar,
(B) porção média do periodonto e (C) porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto
de ratos diabéticos, sendo (D) região da crista óssea alveolar, (E) porção média do periodonto e (F)
porção apical do periodonto. Observar a presença de células imunomarcadas (seta) no ligamento
periodontal, a dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 51 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações referentes aos receptores
RAGE nos grupos controle e diabético no período de 9 meses. Cortes histológicos provenientes
das hemimandíbulas de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para RAGE.
(A, B e C) regiões do periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar,
(B) porção média e (C) porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos
diabéticos, sendo (D) região da crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do
periodonto. Observar a presença de células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a
dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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Figura 52 – Fotomicrografias representativas das imunomarcações referentes aos receptores
RAGE nos grupos controle e diabético no período de 12 meses. Cortes histológicos provenientes
das hemimandíbulas de ratos controle e diabéticos foram submetidos à imunomarcação para RAGE.
(A, B e C) regiões do periodonto de ratos não diabéticos, sendo (A) região da crista óssea alveolar,
(B) porção média e (C) porção apical do periodonto. (D, E e F) regiões do periodonto de ratos
diabéticos, sendo (D) região da crista óssea alveolar, (E) porção média e (F) porção apical do
periodonto. Observar a presença de células imunomarcadas (seta) no ligamento periodontal, a
dentina ( # ) e o osso alveolar ( * ) .
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6

Discussão
Considerando que os dados epidemiológicos apontam uma elevação

alarmante na incidência de diabetes na população mundial (KING et al, 1998),
muitos estudos vêm sendo realizados buscando estabelecer propostas preventivas e
terapêuticas para esta patologia e suas complicações. A hiperglicemia crônica
decorrente do diabetes afeta diversos sistemas biológicos, resultando em alterações
sistêmicas

graves

como

retinopatia,

nefropatia,

neuropatia,

doenças

cardiovasculares e distúrbios na cicatrização, acompanhadas por fadiga e perda de
peso (COMMITTEE ON DIABETES RESEARCH, SCIENCE AND THERAPY, 2000;
DIAGNOSIS

AND

CLASSIFICATION

OF

DIABETES

MELLITUS,

2005;

STANDARDS OF MEDICAL CARE IN DIABETES, 2005). Dentre as complicações
sistêmicas clássicas, a doença periodontal foi reconhecida como a sexta
complicação do diabetes em 1993 (LOE, 1993). Apesar de alguns autores relatarem
a inexistência desta relação (BENVENISTE et al, 1967; HOVE et al, 1970; BARNETT
et al, 1984), grande parte dos estudos afirma que a doença periodontal é fortemente
associada ao diabetes (CIANCIOLA et al, 1982; EMRICH et al, 1991; SAFKANSEPPALA et al, 1992; PUCHER et al, 2002).
Foi demonstrado que, na presença do diabetes, a doença periodontal é mais
freqüente e mais severa (NELSON et al, 1990; NOVAES JUNIOR et al, 1997; DE
POMMEREAU et al, 1992; COMMITTEE ON DIABETES RESEARCH, SCIENCE
AND THERAPY, 2000; TAYLOR, 2001). Contudo, os mecanismos envolvidos no
aumento da incidência e da severidade das doenças periodontais associadas ao
diabetes permanecem pouco conhecidos. Além disso, a expressão de citocinas próinflamatórias, fatores osteoclastogênicos e metaloproteases nos tecidos periodontais
não é bem caracterizada na presença do diabetes. Sendo assim, o objetivo deste
estudo foi avaliar a participação dos mediadores inflamatórios relacionados a
resposta imune e inflamatória na doença periodontal associada ao diabetes.
O modelo experimental utilizado neste estudo apresenta uma interessante
peculiaridade. Grande parte dos modelos experimentais que buscam avaliar os
efeitos da hiperglicemia crônica sobre a doença periodontal utiliza a indução do
diabetes concomitantemente à indução da doença periodontal. Porém, o modelo
utilizado em nossos experimentos é baseado somente na indução do diabetes sem
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qualquer interferência externa no periodonto como ligaduras ou inoculação de
bactérias. Os resultados iniciais obtidos com este modelo demonstraram que
somente a indução do diabetes é suficiente para o estabelecimento e progressão da
doença periodontal em ratos (CLAUDINO et al, 2007). Foi observado que a indução
do diabetes resultou em reabsorção óssea alveolar e destruição de tecidos moles,
caracterizando as alterações histológicas compatíveis com a doença periodontal.
Com base nestes resultados, a etapa seguinte proposta pelo nosso grupo foi
analisar os possíveis mecanismos envolvidos na resposta imune e inflamatória que
desencadeou o aumento da prevalência e severidade da doença periodontal
previamente observado nos ratos diabéticos. Sendo assim, este estudo avaliou
através de imunohistoquímica o número de células marcadas para TNF- , IL-1 , IL6, RANKL, MMP-2, MMP-9 e para os receptores RAGE nos tecidos periodontais
após 1, 3, 6, 9 e 12 meses da indução do diabetes em ratos.
Estudos prévios abordaram a influência do diabetes na expressão de MMPs,
contudo os resultados são contraditórios e pouco conclusivos. Analisando a
expressão de MMPs em pacientes diabéticos, foram detectados níveis séricos
elevados de MMP-2 e MMP-9 (XUE et al, 2005; SHIAU et al, 2006). Outros autores
relataram aumento nos níveis séricos de MMP-9 e TIMP-1, contudo não foram
observadas variações na expressão de MMP-2 (MAXWELL et al, 2001). E ainda, em
biópsias de úlceras presentes nos pés de pacientes diabéticos, a expressão de
MMP-1, MMP-2, MMP-8 e MMP-9 mostrou-se aumentada (LOBMANN et al, 2002).
Entretanto, foi observada redução na expressão de MMP-2 no tecido renal de
pacientes diabéticos (DEL PRETE et al, 1997).
A destruição da matriz extracelular observada nas doenças periodontais é
conduzida pelo aumento na expressão de MMPs detectados tanto no fluido gengival
quanto nos tecidos periodontais. Dentre as MMPs, a MMP-2 e a MMP-9 tem sido
fortemente associadas com a destruição dos tecidos periodontais (MAKELA et al,
1994; SMITH et al, 2004; GARLET et al, 2006).
Além do aumento na expressão de MMPs em decorrência da doença
periodontal, a presença do diabetes parece exacerbar ainda mais este efeito. Níveis
mais elevados de MMP-8 e MMP-9 foram detectados no tecido gengival de
pacientes diabéticos com doença periodontal, seguido pelos pacientes não
diabéticos com doença periodontal, sendo que níveis basais foram detectados em
pacientes saudáveis (KUMAR et al, 2006). Contudo, outros autores não observaram
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diferenças significativas na expressão de MMP-1 e MMP-8 nos tecidos periodontais
de pacientes diabéticos e não diabéticos (COLE et al, 2008). No fluido gengival, não
foram observadas diferenças na expressão de MMP-1, MMP-8 e MMP-13 entre
pacientes diabéticos e não diabéticos mesmo na presença de doença periodontal
(SAFKAN-SEPPALA et al, 2006).
Os dados obtidos em nossos experimentos não demonstraram diferenças no
padrão de marcação para as reações envolvendo a expressão de MMP-2 nos
grupos controle e diabético. Sendo assim, nossos resultados apontam que a
hiperglicemia crônica decorrente do diabetes parece não interferir na expressão de
MMP-2 em nenhum dos grupos ou períodos analisados. Contudo, apesar da
ausência de diferença estatisticamente significativa para as marcações de MMP-2,
foi observado tendência a aumento na expressão de MMP-9 nos tecidos
periodontais de ratos diabéticos após 9 e 12 meses da indução do diabetes.
Nossos resultados corroboram com estudos prévios realizados modelos
experimentais (RYAN et al, 1999; SILVA et al, 2008). Em ratos diabéticos com
doença periodontal induzida por ligadura, não foram detectadas alterações nos
níveis de MMP-2. Entretanto, houve aumento na expressão de MMP-9 nos tecidos
periodontais de ratos diabéticos (SILVA et al, 2008). Mesmo na ausência de doença
periodontal, a expressão de MMP-8 e MMP-9 mostrou-se aumentada no tecido
gengival de ratos diabéticos. Contudo, não foram observadas diferenças nos níveis
de MMP-2 e MMP-3 entre os grupos controle e diabético (RYAN et al, 1999).
Estudos in vitro comprovaram que o diabetes interfere na expressão de
MMPs.

Coculturas

de

fibroblastos

gengivais

com

macrófagos

em

meio

hiperglicêmico resultaram em aumento na expressão de MMP-1. A quantidade de
glicose presente no meio de cultura interfere nos níveis de expressão de MMP-1,
estabelecendo uma resposta dose-dependente. A expressão de MMP-2, MMP-13,
TIMP-1 e TIMP-2 também foram avaliadas, porém não foram encontradas diferenças
estatisticamente significativas. Assim, a hiperglicemia crônica decorrente do diabetes
parece aumentar a expressão de MMPs e TIMPs, contudo este aumento ocorre de
forma específica e controlada (SUNDARARAJ et al, 2009).
Além da influência sobre a expressão de MMPs, o diabetes parece interferir
na expressão de diferentes citocinas. Nossos resultados revelaram que a presença
de diabetes não compensado em ratos resultou em aumento na expressão de TNF-
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, principalmente nos períodos mais tardios do protocolo experimental (6 e 12
meses).
De fato, o diabetes parece ser responsável pelo aumento nos níveis séricos
de TNF- . Na presença de doença periodontal, foram detectados níveis séricos mais
elevados desta citocina em pacientes diabéticos não compensados, seguido pelos
pacientes diabéticos compensados, sendo que os pacientes não diabéticos
apresentaram os menores níveis em relação aos grupos diabéticos (DAG et al,
2009). Resultados similares demonstraram aumento na expressão de TNF-

nos

tecidos periodontais em pacientes diabéticos sem controle glicêmico efetivo com
periodontite crônica. Contudo, não houve diferenças entre os níveis detectados em
pacientes diabéticos compensados e pacientes não diabéticos com periodontite
crônica (VENZA et al, 2010). Uma tendência ao aumento na expressão de TNF- foi
detectada em pacientes diabéticos com doença periodontal em relação aos
pacientes saudáveis e aos pacientes não diabéticos com doença periodontal. Os
autores sugerem que a ausência de diferenças estatisticamente significativas pode
ter sido decorrente do pequeno número de pacientes avaliados (COLE et al, 2008).
Resultados contraditórios descrevem que a presença concomitante do diabetes e da
doença periodontal não interferiu na expressão de TNF- nos tecidos periodontais.
Pacientes não diabéticos sem doença periodontal apresentaram níveis similares aos
pacientes diabéticos com doença periodontal. Os autores salientam que os
experimentos de PCR utilizados na metodologia mensuram somente os níveis de
RNA mensageiro, podendo interferir na interpretação dos dados. Além disso, o
controle glicêmico observado no grupo diabético pode ter influenciado nos
resultados (DUARTE et al, 2007).
Corroborando com nossos resultados, o aumento na expressão de
TNF- também foi observado em camundongos diabéticos após a inoculação oral de
Porphyromonas gingivalis. A expressão de TNF- estimulada pelo patógeno foi mais
acentuada nos animais diabéticos quando comparados aos camundongos não
diabéticos (NAGUIB et al, 2004). Experimentos utilizando culturas de macrófagos
provenientes de pacientes diabéticos e não diabéticos comprovaram as alterações
na resposta inflamatória. Macrófagos provenientes de pacientes diabéticos
apresentam maior capacidade de expressão de TNF- , quando comparados aos
macrófagos oriundos de pacientes não diabéticos. Além disso, os macrófagos
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provenientes de pacientes diabéticos com doença periodontal mais severa
produzem quantidades mais elevadas deste mediador em relação aos pacientes
diabéticos com doença periodontal leve e moderada (SALVI et al, 1998). Outros
estudos relataram que o estímulo de LPS aumenta a expressão de citocinas como
TNF- , IL-1

e IL-6 in vitro. Contudo, na presença do diabetes, a expressão foi

discretamente aumentada sem apresentar diferenças estatisticamente significativas
(ARAYA et al, 2003).
Juntamente ao aumento na expressão de TNF- , nossos resultados apontam
aumento na expressão de IL-1 nos animais diabéticos após 12 meses da indução
do diabetes. Outros autores também relataram aumento na expressão de IL-1 no
fluido gengival em pacientes diabéticos com doença periodontal (SALVI et al, 1998).
De fato, a hiperglicemia crônica característica do controle glicêmico ineficaz do
diabetes foi associada a níveis mais elevados de IL-1

no fluido gengival

(ENGEBRETSON et al, 2004). Nos tecidos periodontais, a presença do diabetes
também resultou em uma tendência a aumento na expressão de IL-1 . Os níveis
mais elevados de IL-1

foram detectados nos pacientes diabéticos com doença

periodontal, seguidos pelos pacientes somente com doença periodontal e pelos
pacientes saudáveis (COLE et al, 2008).
Contudo, resultados contraditórios descrevem que pacientes diabéticos com
doença periodontal apresentam redução nos níveis de IL-1

no fluido gengival

quando comparados aos pacientes não diabéticos (KARDESLER et al, 2008)
enquanto outros autores não observaram diferenças na expressão desta citocina
nos tecidos periodontais de pacientes diabéticos e não diabéticos na presença de
doença periodontal (DUARTE et al, 2007).
É possível que o aumento na expressão de TNF-

e IL-1 tenha atuado no

aumento da expressão de IL-6 detectado após 9 e 12 meses nos animais diabéticos.
Estudos mostram que níveis elevados na expressão de TNF-

e IL-1

parecem

regular a expressão de IL-6 (McCARTY et al, 1999; PALMQVIST et al, 2008). Após a
confirmação da expressão constitutiva de IL-6 em culturas de fibroblastos gengivais,
a estimulação destas culturas com TNF-

ou IL-1

resulta em aumento na

expressão de IL-6 (PALMQVIST et al, 2008). Da mesma forma, o meio de cultura
hiperglicêmico acentua a liberação de IL-6, IL-1

e TNF-

em macrófagos

estimulados por LPS. Nestes experimentos, a expressão de IL-6 apresentou um
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aumento de 27 vezes, seguido pelo TNF-

(6 vezes) e pela IL-1 , com aumento na

ordem de 4 vezes (NAREIKA et al, 2007). De fato, nossos resultados demonstram
que o número de células imunomarcadas para IL-6 foi substancialmente maior
quando comparado às marcações de IL-1 e TNF- .
Conforme observado em nossos resultados, o aumento na expressão de IL-6
na presença do diabetes foi descrito por outros autores (DUARTE et al, 2007;
VENZA et al, 2010). Foi observado que o estabelecimento e a progressão da doença
periodontal em pacientes não diabéticos acentua a expressão de IL-6. Entretanto,
pacientes diabéticos com doença periodontal apresentam níveis ainda mais
elevados quando comparados aos grupos não diabéticos (DUARTE et al, 2007;
VENZA et al, 2010). Da mesma forma, outros estudos demonstraram uma tendência
a aumento na expressão de IL-6 nos tecidos periodontais em pacientes diabéticos
com doença periodontal (DUARTE et al, 2007; COLE et al, 2008). Esta tendência
também foi observada no fluido gengival de pacientes diabéticos não compensados,
quando comparados aos pacientes não diabéticos ou diabéticos com controle
glicêmico efetivo (KURTIS et al, 1999).
IL-6 é uma citocina também considerada como potente estimulador da
osteoclastogênese, estando fortemente envolvida na reabsorção óssea (McCARTY
et al, 1999; PALMQVIST et al, 2008). Possivelmente, o aumento na expressão de IL6 influenciou no aumento da expressão de RANKL (ligante do receptor de ativação
do fator nuclear

). Nossos resultados demonstraram este aumento após 9 meses

da indução do diabetes com tendência a aumento nos períodos de 6 e 12 meses.
Corroborando com nossos resultados, camundongos diabéticos infectados
com Aggregatibacter actinomycetemcomitans apresentaram doença periodontal
mais severa em relação aos camundongos não diabéticos. Concomitantemente,
houve aumento na expressão de RANKL sugerindo que o eixo RANK/RANKL/OPG
está envolvido nas bases moleculares relacionadas ao aumento na severidade da
doença periodontal na presença do diabetes (MAHAMED et al, 2005). Além disso, a
indução de diabetes em camundongos resultou em redução na densidade óssea
acompanhada por aumento na expressão de RANKL, IL-1

e IL-6 (MOTYL et al,

2009). Contudo, resultados contraditórios descrevem que a presença do diabetes
em pacientes com doença periodontal não aumentou a expressão de RANKL. Os
menores níveis de expressão foram observados em pacientes não diabéticos e sem
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doença periodontal, seguido pelos pacientes diabéticos com doença periodontal
(DUARTE et al, 2007).
Analisando os resultados em conjunto, é possível observar que a presença do
diabetes interferiu de forma relevante na expressão de diversos mediadores
relacionados

ao

estabelecimento

das

doenças

periodontais.

Apesar

dos

mecanismos envolvidos permanecerem pouco elucidados, há um consenso geral em
relação ao papel dos produtos finais de glicosilação avançada (AGEs) (LALLA et al,
1998; SCHMIDT et al, 2000; SCHMIDT et al, 2001).
A hiperglicemia crônica favorece a formação dos produtos finais de
glicosilação avançada (AGEs), sendo que o ponto chave da relação entre diabetes e
doença periodontal parece ser a interação destes compostos com seu receptor
RAGE (SCHMIDT et al, 1996; LALLA et al, 2000). De fato, a interação AGE-RAGE é
considerada como fator de propagação das diferentes complicações sistêmicas do
diabetes (SCHMIDT et al, 2000, STERN et al, 2002; YAN et al, 2009), dentre elas a
doença periodontal (LOE, 1993; LALLA et al, 1998). Esta interação pode ser descrita
como um modelo de dois estágios onde o primeiro passo está baseado na ligação
dos AGEs nos receptores RAGE. Esta interação ativa o segundo passo da via,
caracterizado pela alteração do fenótipo das células, o que culmina na geração de
um meio pró-inflamatório (LALLA et al, 1998; SCHMIDT et al, 2000; SCHMIDT et al,
2001). Nossos resultados também sugerem o envolvimento destes receptores, uma
vez que foi observado um aumento no número de células imunomarcadas para o
receptor RAGE em ratos diabéticos após 6, 9 e 12 meses da indução do diabetes.
Estudos prévios demonstraram um aumento na expressão dos receptores
RAGE nos tecidos gengivais de pacientes diabéticos quando comparados aos
pacientes não diabéticos com doença periodontal (SCHMIDT et al, 1996; KATZ et al,
2005). Da mesma forma, camundongos diabéticos apresentaram aumento na
deposição de AGEs e na expressão de RAGE nos tecidos gengivais (LALLA et al,
1998).
O bloqueio da interação AGE-RAGE com receptores RAGE solúveis em
camundongos diabéticos diminuiu a reabsorção óssea alveolar e a expressão de
citocinas e metaloproteases, sendo um efeito dose-dependente (LALLA et al, 2000).
Da mesma forma, a ausência deste receptor em camundongos geneticamente
modificados resultou em redução na formação e função de osteoclastos, aumento na
densidade óssea e redução na expressão de IL-6 (DING et al, 2006).
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Além disso, a infusão de AGEs em camundongos não diabéticos foi
responsável pelo aumento na expressão de IL-6 (SCHMIDT et al, 1994). In vitro, a
incubação de AGE com monócitos humanos acentua a expressão de TNF- , sendo
que

o

uso

de

receptores

RAGE

solúveis

bloqueia

a

expressão

desta

citocina(SCHMIDT et al, 1993). Assim como os monócitos, a incubação de
fibroblastos com AGE diminui a expressão de colágeno, sendo tempo e dosedependente (OWEN et al, 1998).
Desta forma, o estado hiperglicêmico característico do diabetes é associado
com a desregulação da ativação do sistema imune inato, caracterizado por altos
níveis de citocinas inflamatórias incluindo TNF- , IL-1 e IL-6 (NASSAR et al, 2007).
Além disso, esta interação prejudica a síntese de colágeno e exacerba a atividade
colagenolítica através do aumento da expressão de MMPs (RYAN et al, 1999). O
aumento na expressão de mediadores inflamatórios e fatores osteoclastogênicos
combinado às alterações no metabolismo do colágeno exercem relevante influência
no estabelecimento e progressão das doenças periodontais associadas ao diabetes.
De fato, nossos resultados demonstraram esta notável desregulação no
sistema imune inato em consequência da indução do diabetes. Uma vez que não
houve indução de doença periodontal com agentes externos como inoculação de
bactérias ou ligaduras, a doença periodontal observada foi decorrente somente da
indução do diabetes. E ainda, salienta-se que todos os animais foram mantidos em
condições idênticas, sendo que a indução do diabetes foi a única diferença entre os
grupos. Considerando que o diabetes parece não alterar o perfil qualitativo e
quantitativo da flora bacteriana normal dos tecidos periodontais (SALVI et al, 2005;
EBERSOLE et al, 2008), é possível sugerir que o aumento na prevalência e na
severidade das doenças periodontais seja decorrente das alterações na resposta
imune e inflamatória. Estes dados estão de acordo com Golub et al (2006) que
descreve que o diabetes atua na coindução e não apenas na exacerbação da
doença periodontal. Os patógenos periodontais organizados no biofilme bacteriano
constituem o primeiro passo desta via, elicitando inicialmente respostas menos
acentuadas. O segundo passo envolve a exacerbação de resposta inflamatória
sistêmica através do aumento na expressão de citocinas e metaloproteases. Sendo
assim, a exacerbação do processo inflamatório mediado pelo diabetes é
considerado como agente causal das alterações presentes no tecido periodontal.
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Na doença periodontal, a resposta inicial contra os periodontopatógenos é
executada pela imunidade inata estimulada por diversos epítopos bacterianos,
dentre eles os lipopolissacarídeos (LPS) presentes na parede celular das bactérias
gram-negativas. O LPS é reconhecido principalmente por receptores do tipo Toll
(TLRs), sendo que os receptores TLR2 e TLR4 parecem atuar de forma mais efetiva
(HOU et al, 2000; KOCGOZLU et al, 2009). A sinalização através destes receptores
parece ser o primeiro passo para a ativação de células inflamatórias como os
monócitos. Contudo, as etapas seguintes das vias de sinalização intracelular
permanecem parcialmente compreendidas, sendo que diferentes moléculas de
sinalização estão envolvidas.
Myd88 é a molécula adaptadora comumente usada na sinalização via
receptores TLRs. A sinalização intracelular é iniciada através de Myd88 que recruta
IRAK, induzindo o processo de fosforilação. Em seguida, IRAK-1 se associa a TRAF6 para ativar o complexo IKK, resultando na ativação de NF-κB (MEDZHITOV et al,
1998, ANDREAKOS et al, 2004; DASU et al, 2008). E ainda, há vias alternativas
envolvidas que utilizam outras proteínas ativadoras como TIRAP (TIR domaincontaining adaptor protein), TRIF (TIR domain-containing adaptor-inducing IFN) e
TRAM (TIR domain-containing adaptor-inducing IFN-related adaptor molecule),
resultando também na ativação do NF- B (YAMAMOTO et al, 2002; YAMAMOTO et
al, 2006). Inicialmente, o NF- B está presente no citoplasma, porém, quando
ativado, este fator de transcrição é translocado para o núcleo onde se liga ao sítio
promotor de determinados genes (JOBIN et al, 2000). Assim, o NF- B regula a
expressão de diferentes genes envolvidos na resposta imune e inflamatória,
incluindo IL-1 , TNF- , IL-2, IL-6, IL-8 e IL-12 (JOBIN et al, 2000).
Possivelmente, esta via foi ativada tanto no grupo controle quanto no grupo
experimental em virtude da presença das bactérias da flora normal, porém não
houve estabelecimento nem progressão de doença periodontal no grupo controle.
Considerando que não houve qualquer tipo de controle de biofilme bacteriano, a
flora bacteriana normal era passível de ser reconhecida e desencadear os
mecanismos de resposta do hospedeiro. Entretanto, mesmo após o possível
reconhecimento, a baixa intensidade da resposta aos patógenos no grupo controle
não permitiu o estabelecimento da doença, mantendo a homeostasia do
microambiente periodontal.
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Contudo, nos animais diabéticos, diversos componentes desta via se mostram
alterados. Experimentos realizados com cultura de macrófagos revelaram aumento
na expressão de receptores TLR2 e TLR4 em pacientes diabéticos do tipo 1 quando
comparados aos pacientes não diabéticos (DEVARAJ et al, 2008). Além disso,
houve elevação nos níveis de NF-κB, Myd88 e TRIF, os quais se mostraram
positivamente correlacionados com os níveis de expressão dos receptores TLR2 e
TLR4.

O aumento na expressão destes receptores também mostrou correlação

positiva com altos níveis de hemoglobina glicosilada, relacionando a falta de controle
glicêmico com a desregulação da resposta imune (DEVARAJ et al, 2008). Da
mesma forma, foi observado que o aumento na expressão destes receptores bem
como o aumento na expressão de NF-κB e IL-1

estão associados com as

complicações microvasculares do diabetes (DEVARAJ et al, 2008).
De fato, o meio hiperglicêmico aumenta a expressão de receptores TLR2 e
TLR4 de forma tempo e dose-dependente, resultando em uma sinalização
dependente de Myd88 e na posterior em ativação do NF-κB (DASU et al, 2008).
Sendo assim, os altos níveis glicêmicos são responsáveis pelo aumento na
expressão de Myd88, na fosforilação de IRAK-1 e na ativação de NF-κB,
concomitantemente ao aumento na expressão de citocinas inflamatórias como IL-6,
IL-1 e TNF- (DASU et al, 2008). Desta forma, é possível sugerir que a presença
mais acentuada destes receptores é um dos pontos relevantes para o aumento na
expressão de mediadores inflamatórios observados em nossos resultados.
Além do aumento na expressão de receptores TLRs, a interação AGE-RAGE
também favorece o estabelecimento de um meio pró-inflamatório através da
ativação de vias de sinalização intracelular como NF- B, resultando em aumento da
expressão de citocinas pró-inflamatórias (BIERHAUS et al, 2001; SCHMIDT et al,
2001, VLASSARA et al, 2002; DING et al, 2006). Foi observado que a infusão de
AGEs em camundongos não diabéticos resultou em ativação do fator nuclear de
ativação B (COLLINS, 1993). Assim, juntamente com o aumento da expressão de
receptores TLRs, a interação AGE-RAGE também parece contribuir para acentuar a
expressão de ativação de NF- B.
Analisados em conjunto, os efeitos deletérios provenientes da hiperglicemia
crônica são, pelo menos em parte, decorrentes de alterações na modulação da
resposta imune. Esta desregulação nas respostas do hospedeiro resulta na
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exacerbação do processo inflamatório, sendo um fator de extrema relevância para o
desenvolvimento das complicações sistêmicas do diabetes, como a doença
periodontal. É possível que esta desregulação seja decorrente da interação AGERAGE e do aumento na expressão de receptores TLRs que parece aumentar a
expressão e/ou ativação de moléculas de sinalização intracelular, resultando em
maior expressão de mediadores inflamatórios.
De fato, a relação entre diabetes e doença periodontal apresenta diferentes
interfaces devido ao seu caráter complexo e multifatorial. A análise dos resultados
obtidos nos permite sugerir que o aumento na expressão de citocinas próinflamatórias está envolvido na modulação das lesões teciduais decorrentes do
diabetes. Estes mediadores são extremamente importantes uma vez que interferem
na magnitude da resposta inflamatória e da reabsorção óssea, bem como pelo
atraso no reparo tecidual. Esses eventos biológicos podem explicar parcialmente o
aumento na severidade da doença periodontal e na redução da capacidade de
reparo tecidual observados na presença do diabetes.
No entanto, outros estudos são necessários para a efetiva caracterização dos
mecanismos moleculares envolvidos na associação entre diabetes e doença
periodontal. A elucidação destes mecanismos contribuirá para o desenvolvimento de
estratégias preventivas e terapêuticas voltadas para o controle da prevalência e da
severidade das doenças periodontais associadas ao diabetes.
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7 Conclusões
Os resultados obtidos permitiram as seguintes conclusões:

1. A indução e a progressão do diabetes resultaram em aumento no número de
células imunomarcadas para TNF- , IL-1 , IL-6 e RANKL nos tecidos
periodontais de ratos.

2. Não foram observadas diferenças nas marcações de imunohistoquímica para
MMP-2 e MMP-9 entre os grupos controle e diabético.

3. A indução e a progressão do diabetes resultaram em aumento no número de
células imunomarcadas para o receptor RAGE nos tecidos periodontais de
ratos.

Portanto, o estabelecimento e a progressão do diabetes em ratos
favoreceram uma desregulação na expressão dos mediadores inflamatórios,
interferindo na homeostasia do periodonto.

“All endings are also beginnings.”
Mitch Albom
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Anexo 1- Fotomicrografias representativas dos controles positivo e negativo para as
imunomarcações para MMP-2, MMP-9 e RAGE. O controle positivo e negativo das reações foi
realizado em cortes histológicos provenientes de tecido pulmonar de ratos expostos ao tabaco,
considerando a descrição prévia das proteínas em questão pelo fabricante. Para o controle negativo,
os cortes foram incubados somente com anticorpo secundário, sem exposição prévia ao anticorpo
primário. (A, B e C) referem-se ao controle negativo de MMP-2, MMP-9 e RAGE, respectivamente.
Para o controle positivo, não houve modificação no protocolo experimental. (D, E e F) referem-se ao
controle positivo de MMP-2, MMP-9 e RAGE, respectivamente.
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Fotomicrografias representativas dos controles positivo e negativo para as imunomarcações
para TNF-a, IL-1b, IL-6 e RANKL. O controle positivo e negativo das reações foi realizado em cortes
histológicos provenientes de tecido periodontal de ratos após 7 e 14 dias da indução de doença
periodontal, considerando a descrição prévia das proteínas em questão. Para o controle negativo, os
cortes foram incubados somente com anticorpo secundário, sem exposição prévia ao anticorpo
primário. (A, B, C e D) referem-se ao controle negativo de TNF-a, IL-1b, IL-6 e RANKL,
respectivamente. Para o controle positivo, não houve modificação no protocolo experimental. (E, F, G
e H) referem-se ao controle positivo de TNF-a, IL-1b, IL-6 e RANKL, respectivamente.
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