
1 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA 
 

 

 

 

 

SILVANA MAGALHÃES SIQUEIRA MENEZES 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTIRREABSORTIVO ÓSSEO 

DA MINOCICLINA NA DOENÇA PERIODONTAL INDUZIDA EM RATOS 

DIABÉTICOS E NORMAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2012 



2 
 

SILVANA MAGALHÃES SIQUEIRA MENEZES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTIRREABSORTIVO ÓSSEO 

DA MINOCICLINA NA DOENÇA PERIODONTAL INDUZIDA EM RATOS 

DIABÉTICOS E NORMAIS 

 

 

 

Tese submetida à Coordenação do Programa                                                                      
de Pós-graduação em Farmacologia, 
Departamento de Fisiologia e Farmacologia 
da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal do Ceará, como requisito parcial para 
obtenção do título de     Doutor em 
Farmacologia.                     
                                                                                          
 
                                                                     
Orientadora: Profª.Drª Glauce Socorro  
Barros Viana.  
Universidade Federal do Ceará – UFC. 

 
 
 

 

 
 

 
FORTALEZA 

2012 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M513e    Menezes, Silvana Magalhães Siqueira 
                

              Efeitos anti-inflamatórios e antirreabsortivo ósseo da minociclina na doença          

               periodontal    induzida em ratos diabéticos e normais / Silvana Magalhães Siqueira    

               Menezes. – 2012. 

               141 f. : il.color., enc., 30cm. 
 
               Orientação: Profa. Dra. Glauce Socorro Barros Viana 
 
               
                Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências da Saúde,   
                 Programa de Pós-Graduação  em Farmacologia, Fortaleza, 2012. 
                1. Tetraciclina.  2. Periodontite. 3. Inflamação . I. Viana, Glauce Socorro      
                Barros (orient.) II. Título. 

 
                                                                                                                              CDD:615.1 

 



4 
 

 

SILVANA MAGALHÃES SIQUEIRA MENEZES 

 

 

 

EFEITOS ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTIRREABSORTIVO ÓSSEO 

DA MINOCICLINA NA DOENÇA PERIODONTAL INDUZIDA EM RATOS 

DIABÉTICOS E NORMAIS 

 

 

Tese submetida à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, da 
Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor 

em Farmacologia. 
 
 

Aprovada em ___/___/______ 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

_______________________________________________ 
Profª. Drª. Glauce Socorro Barros  Viana (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará – UFC 
 
 

____________________________________________________ 
Profª. Drª. Ana Paula Negreiros Nunes Alves 

Universidade Federal do Ceará – UFC 
 
 

_______________________________________________ 
Profª. Dra. Renata Ferreira de Carvalho Leitão 

Universidade Federal do Ceará – UFC 
 
 

_______________________________________________ 
Prof. Dr. Antonio José Lapa 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 
 
 

________________________________________________ 
Profª Dra. Márcia Maria de Negreiros Pinto Rocha 

Universidade de Fortaleza– UNIFOR 
 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatórias 

 

À Deus , sempre presente em nossas vidas. 

Aos meus familiares, fonte de toda a minha energia. 

 

 



6 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 
À Profª. Dra. Glauce Socorro de Barros Viana, por dedicar-se à pesquisa científica de 

forma brilhante, meus sinceros agradecimentos por sua valiosa orientação.  

À minha Prof. Dra. Ana Paula Negreiros Nunes Alves, por sua grande colaboração e 

disponibilidade.  

À professora Gerly Anne de Castro Brito pela colaboração nas imunohistoquímicas 

realizadas neste trabalho. 

A todos os professores da Pós-Graduação em Farmacologia pelos valiosos ensinamentos. 

À amiga Luciana, companheira de estudo, por sua capacidade profissional e sabedoria 

científica. 

À Aura Rhanes, pela agradável convivência nesses períodos de estudo, o reconhecimento 

sincero por sua presteza e competência profissional. 

À Xênia e Ivna por me auxiliarem nessa pesquisa com empenho e dedicação. 

À Josiane, Socorro e Isailde, profissionais qualificadas e competentes. 

Aos funcionários Hélio e Francisco, sempre dispostos a ajudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

RESUMO 

 

A resposta imune/inflamatória tem um papel fundamental na doença periodontal (DP), 
onde a progressão é decorrente de um desequilíbrio entre as bactérias 
periodontopatogênicas e a resposta do hospedeiro frente à agressão, com produção e 
liberação de mediadores e subseqüente dano tecidual. A DP é considerada a sexta 
complicação clássica do diabetes. O diabetes mellitus e a periodontite possuem aspectos 
comuns no âmbito do estímulo inflamatório e imunológico, constituindo uma via de 
mão dupla, onde a primeira não estando com sua taxa insulínica compensada poderá 
agravar uma periodontite preexistente e vice-versa. A minociclina(M) é uma tetraciclina 
de segunda geração que apresenta efeitos anti-inflamatórios independentes de sua ação 
antimicrobiana. Os objetivos do presente estudo foram investigar os efeitos da M (25 e 
50 mg/kg, via oral) em um modelo experimental de doença periodontal (DPE), na 
presença e ausência de diabetes (DIA) induzida por aloxano em ratos. A DPE foi 
induzida passando-se um fio de náilon em torno do segundo molar superior esquerdo de 
ratos machos Wistar (200 g). Para as análises histológicas e determinação dos 
parâmetros bioquímicos, como glicemia, colesterol, triglicerídeos e enzimas hepáticas 
(ALT e AST), os grupos (n=6) foram divididos em: DPE; DPE+DIA; DPE+M25; 
DPE+M50; DPE+DIA+M25 e DPE+DIA+M50. Após 11 e 30 dias os animais foram 
sacrificados. A imunohistoquímica para TNF-α, iNOS e MMP-9 foi realizada nos 
grupos(n=4): DPE; DPE+DIA; DPE+M50 e DPE+DIA+M50. Os animais foram 
sacrificados após 11 dias. Os resultados mostraram que a M50 apresenta potente 
atividade anti-inflamatória, preservando o osso alveolar e cemento, nos modelos 
experimentais de DPE e DPE + DIA, em ambos os períodos de estudo. Nestas mesmas 
condições experimentais, a M50 também reduziu significantemente os níveis 
sanguíneos de glicose. A M50 também reduziu a imunomarcação para TNF-α, iNOS e 
MMP-9. A M25 não reduziu o processo inflamatório nos animais com DPE, 
sacrificados no 11º dia. Os níveis de triglicerídeos e colesterol total foram reduzidos nos 
modelos experimentais de DPE e de DPE + DIA, tratados com M25 e M50. Nossos 
resultados demonstraram que a minociclina em ambas as doses foi bem tolerada, sem 
alterações significativas sobre os níveis de ALT, assim como sobre os níveis de AST 
nos grupos DPE (11º dia). Entretanto, o grupo DPE + DIA tratado com M50 por 30 
dias, apresentou um aumento significativo na atividade da AST. Nossos resultados 
sugerem fortemente que a minociclina pode ser usada para o tratamento da doença 
periodontal, tendo em vista que protege o periodonto e reduz níveis de glicemia na 
presença do estado diabético. Estes efeitos benéficos são provavelmente decorrentes das 
propriedades anti-inflamatórias desta droga, que surge como um potente tratamento 
alternativo para doenças onde o processo inflamatório tem um papel fundamental. 
 
 
 
Palavras-chave: Tetraciclina. Periodontite. Inflamação. 
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ABSTRACT 

 
The immune/inflammatory response has a key role in the periodontal disease (DP) 
whose progression results from an imbalance between periodontopathogenic 
microorganisms and the host response. This leads to the production and release of 
inflammatory mediators and tissue damage. DP is considered the sixth complication in 
diabetes. Furthermore, diabetes mellitus and periodontitis present common links related 
to inflammation processes and immunologic system stimuli and, in the presence of 
diabetes with uncontrolled insulin levels, the aggravation of preexistant periodontitis 
may occur. Also, DP may reciprocally aggravate the diabetic state. Minocycline (M) is a 
second generation tetracycline showing anti-inflammatory effects independent of its 
antimicrobial action. The objectives of the present work were to investigate the effects 
of M (25 and 50 mg/kg, p.o.) in an experimental model of periodontal disease (DPE), in 
the presence and absence of alloxan-induced diabetes (DIA) in rats. DPE was induced 
through a nylon thread insertion and ligation in the second superior molar of male 
Wistar rats (200 g).For histological analyses and measurements of biochemical 
parameters, as glycemia, cholesterol, triglycerides and liver transaminases (ALT and 
AST) the groups (n=6) were divided : DPE; DPE+DIA; DPE+M25; DPE+M50; 
DPE+DIA+M25 and DPE+DIA+M50. After 11 or 30 days the animals were sacrificed. 
. Immunohitochemistry for TNF-α, iNOS and MMP-9 was performed in groups (n=4): 
DPE; DPE+DIA; DPE+M50; and DPE+DIA+M50. After 11 days the animals were 
sacrificed. The results showed that M50 presents a potent anti-inflammatory activity, 
preserving the alveolar and cement bones in the DPE and DPE+DIA models, after both 
periods of time. Under these experimental conditions, M50 also significantly reduced 
blood glucose levels. Furthermore, M50 reduced imunnostainings for TNF-α, iNOS and 
MMP-9. M25 did not significantly reduce the inflammatory process in DPE animals 
sacrificed at the 11th day after DPE induction.In addition, levels of triglycerides and 
total cholesterol were reduced in the DPE model, in the presence and absence of 
diabetes, after M25 and M50 treatments. Our data demonstrated that minocycline at 
both doses was well tolerated, and no significant alterations in ALT levels were 
observed in the DPE and  DPE+DIA groups, at the 11th  and 30th day, as well as on the 
levels of AST in groups DPE (11th day). However, the DPE + DIA group treated with 
M50 for 30 days presented a significant increase in AST levels. Our results strongly 
suggest that minocycline could be used for the periodontal disease treatment, since it 
protects the periodontium and reduces glycemia levels in the presence of the diabetic 
state. These beneficial effects are probably related to the potent anti-inflammatory 
properties of this drug, point out to its potential as an alternative for the treatment of 
diseases where the inflammatory process play a key role.  

 

 

 
Keywords: Tetracycline. Periodontitis. Inflammation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Doença Periodontal  

A doença periodontal (DP) é um processo inflamatório que acomete os tecidos 

gengivais (gengivites) e/ou os tecidos de suporte dos dentes (periodontites) (HART & 

KORNMAN, 1997).  O seu agente etiológico primário é a placa bacteriana (biofilme 

dentário), que é formada por um conjunto de bactérias, células epiteliais descamadas, 

leucócitos polimorfonucleares e leveduras (LINDHE, 2005).   

A composição do biofilme dental difere consideravelmente entre saúde e 

doença periodontal. Indivíduos periodontalmente saudáveis apresentam proporções 

elevadas de bactérias Gram-positivas e/ou aeróbias facultativas ou microaerófilas, e 

proporções reduzidas de bactérias Gram-negativas e/ou anaeróbias estritas. Espécies de 

Streptococcus, e Capnocythophaga, por exemplo, são mais relacionadas à saúde 

periodontal e são consideradas compatíveis com o hospedeiro por serem colonizadoras 

primárias da cavidade oral e por não apresentarem um perfil de alta toxicidade ou 

virulência. Por outro lado, espécies de Treponemas, Fusobacterium, Prevotellas, 

Campylobacters, Porphyromonas, Eubacterium, entre outras, são altamente virulentas e 

normalmente encontradas em altos níveis e proporções em indivíduos com doença 

periodontal (XIMENEZ-FYVIE et al., 2000; HOLT & EBERSOLE, 2005). 

Aproximadamente 700 espécies bacterianas distintas foram identificadas na cavidade 

oral. Vale destacar que quatro espécies bacterianas principais têm sido sistematicamente 

associadas ao início e progressão das doenças periodontais: Porphyromonas gengivalis, 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Treponema denticola e Tannerella forsythia 

(HAFFAJEE & SOCRANSKY, 2006; TELES et al., 2006). 

As lesões periodontais são altamente prevalentes, estando entre as infecções 

mais comumente observadas e representam uma grande preocupação da saúde pública 

mundial (VAN DIKE & SHEILESH, 2005; TENG, 2006). Embora a placa bacteriana 

seja primordial na iniciação e manutenção da doença periodontal, sabe-se que fatores 

relacionados ao hospedeiro são fundamentais na progressão da doença. Variações na 

taxa de progressão e severidade das doenças periodontais podem ocorrer até mesmo sob 

condições semelhantes de controle e acúmulo de placa. Diferentes expressões clínicas e 

histológicas das doenças periodontais na população mundial têm sido atribuídas a 

variações de suscetibilidade individuais (VAN DIKE & SHEILESH, 2005). 
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A progressão das doenças periodontais se apresenta de forma muito variada, 

podendo ter períodos de atividade intensa, seguidos por intervalos de estagnação ou 

remissão, sendo sua evolução influenciada pelas células do sistema imunológico e pelos 

tipos de agressores microbianos envolvidos (CARRANZA & NEWMAN, 1997; 

GENCO et al., 2005). 

 

1.2 Aspectos fisiológicos dos tecidos periodontais 

O periodonto (perio = em torno de ; odonto= dente) forma uma unidade de 

desenvolvimento biológica e funcional, que sofre determinadas alterações com a  idade 

e, além disso, está sujeita a mudanças morfológicas relacionadas a modificações 

funcionais e do meio bucal( LINDHE et al., 2010).O termo periodonto refere-se aos 

tecidos de suporte (cemento radicular, ligamento periodontal, osso alveolar) e de 

proteção (gengiva), sendo que estes desenvolvem-se e funcionam como uma unidade 

(CHO & GARRANT, 2000) (Figura 1).  

 

 

 
 

Figura 1 – Estruturas do periodonto (Fonte: Wolf et al., 2006). 
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1.2.1 Periodonto de Proteção -- Gengiva e Junção dentogengival 

A gengiva é a parte da mucosa mastigatória que cobre o processo alveolar e 

circunda a porção cervical dos dentes. Em direção à coroa, a gengiva termina na 

margem gengival livre, que possui contorno parabólico, enquanto que em sentido 

apical, é contínua com a mucosa alveolar, da qual é separada pela junção mucogengival 

(LINDHE & KARRING, 1999). 

A área que conecta dente e gengiva é chamada de junção dentogengival, que 

possui características arquiteturais e morfológicas especificamente relacionadas com a 

união da gengiva ao dente, apresentando componentes teciduais epiteliais e conjuntivos 

(FREEMAN & TEN CATE, 2001). 

 

1.2.2 Componente Epitelial da Junção Dentogengival 

O epitélio gengival, que se estende da margem gengival livre à junção 

mucogengival, é do tipo pavimentoso estratificado ortoqueratinizado e encontra-se em 

continuidade com o epitélio sulcular, voltado para a superfície dentária embora não 

aderido ao dente, e delimitando o espaço referente ao sulco gengival. Em humanos, o 

epitélio sulcular não é queratinizado, enquanto que, em ratos, este epitélio é 

paraqueratinizado, o que supostamente possibilita uma maior proteção dos tecidos 

conjuntivos de suporte contra a resposta inflamatória a agentes agressores da placa 

dental em ratos (KLAUSEN, 1991). 

A base do epitélio sulcular continua-se com o epitélio juncional, sobrepondo-se 

lateralmente à sua superfície e inserindo-se nele por meio de junções intercelulares bem 

definidas do tipo desmossomos. Embora não apresentem estratificação verdadeira, as 

células do epitélio juncional tendem a ser alongadas e a repousar seu longo eixo axial 

paralelamente à superfície dentária, exibindo firme adesão ao dente e ao tecido 

conjuntivo adjacente, por meio da lâmina basal e de hemidesmossomos que unem a 

gengiva ao dente. O epitélio juncional torna-se mais fino à medida que progride 

apicalmente, em direção à junção cemento-esmalte e apresenta espaços intercelulares 

grandes, porém no interior destes espaços são encontradas células mononucleares e 

polimorfonucleares (PMNs), oriundas do tecido conjuntivo subjacente, que migram em 

direção ao fundo do sulco gengival, mesmo na condição de saúde periodontal. Esta 

característica do epitélio juncional acaba permitindo, também a entrada de antígenos 

(CHO & GARRANT, 2000; FREEMAN & TEN CATE, 2001). No entanto, o epitélio 
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juncional exibe várias características estruturais e funcionais únicas que contribuem na 

prevenção da colonização da superfície dentária subgengival por bactérias 

periodontopatogênicas. Entre elas está sua firme adesão ao dente, formando uma 

barreira epitelial contra a placa dentobacteriana, o acesso à margem gengival do fluido 

gengival, de células inflamatórias e componentes do sistema imune do hospedeiro, bem 

como a elevada taxa de renovação das células do epitélio juncional, que contribui para o 

equilíbrio hospedeiro-parasita e para o rápido reparo do tecido destruído (PÖLLÄNEN 

et al., 2003) (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Corte desmineralizado mostrando a junção dentogengival. 

Legenda – O perfil da superfície original de esmalte é indicado pela linha preta 
pontilhada. A= Região de gengiva inserida coberta por epitélio mastigatório; B= Região 
da gengiva livre coberta externamente por epitélio mastigatório; C= Epitélio crevicular 
não queratinizado; D= Epitélio juncional não queratinizado; HE: 30X (Fonte: Berkovitz 
et al., 2004). 
 

1.2.3 Componente Conjuntivo da Junção Dentogengival 

Existem muitas fibras colágenas no periodonto de proteção associadas à 

manutenção da integridade dos dentes, formando o ligamento gengival. Essas fibras 

podem se distribuir irregularmente, porém a maioria tende a se dispor em grupos de 

feixes supra-alveolares com orientação bem definida (LINDHE & KARRING, 1999). 

É importante ressaltar que o tecido conjuntivo subjacente ao epitélio da junção 

dentogengival apresenta, mesmo em gengivas clinicamente saudáveis, células 
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inflamatórias especialmente PMNs. Estas células migram continuamente para os 

epitélios juncional e sulcular atravessando as células epiteliais, até chegar ao sulco e 

fluido gengivais (FREEMAN & TEN CATE, 2001). 

 

1.2.4 Periodonto de Sustentação – Ligamento Periodontal  

O ligamento periodontal é o tecido conjuntivo especializado, situado entre o 

cemento que recobre a raiz dentária e o osso que forma o processo alveolar, bem 

adaptado para suportar o dente em seu alvéolo e permitir que ele resista às forças da 

mastigação. O ligamento periodontal é, portanto, composto tanto por células, como os 

osteoblastos, osteoclastos, fibroblastos, restos epiteliais de Malassez, macrófagos, 

células mesenquimais indiferenciadas e cementoblastos, quanto por feixes de fibras 

colágenas bem definidos (FREEMAN &  TEN CATE, 2001).  

Os fibroblastos, células mais abundantes do ligamento periodontal, são 

responsáveis pelo metabolismo dos componentes da matriz extracelular. São capazes de 

sintetizar e degradar o colágeno simultaneamente, sendo que qualquer interferência em 

sua função por uma doença, como a doença periodontal inflamatória, produz uma perda 

de tecido de suporte do dente (FREEMAN & TEN CATE, 2001).  

Os restos epiteliais de Malassez são remanescentes da bainha epitelial de 

Hertwig encontrados no ligamento periodontal, reconhecidos microscopicamente como 

agrupamentos ou ilhotas com cerca de 4 a 20 células arredondadas a ovais, ou como 

cordões de células entrelaçadas, junto à superfície de cemento, ao longo do 

comprimento da raiz dentária, cuja função permanece desconhecida (FREEMAN & 

TEN CATE, 2001). Acredita-se que exista uma relação entre os restos epiteliais de 

Malassez, os vasos sanguíneos do ligamento periodontal e a reabsorção radicular (KAT 

et al., 2003). 

Os osteoblastos apresentam-se alinhados e recobrindo a superfície óssea do 

ligamento periodontal, podendo estar funcionais ou em repouso. Em áreas de reabsorção 

ativa, no entanto, o que se observa em íntima proximidade, e até mesmo acoplados à 

superfície óssea em lacunas de Howship, são os osteoclastos, geralmente organizados 

como células gigantes multinucleadas (FREEMAN & TEN CATE, 2001).  

O osso é um tecido fisiologicamente dinâmico que é constantemente renovado, 

isto é, trata-se de um tecido biologicamente ativo capaz de se adaptar aos estímulos 

mecânicos e reparar lesões estruturais no processo de remodelação. A população celular 
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que regula esse processo, os osteoblastos e os osteoclastos, são derivados de diferentes 

células precursoras e têm controle moleculares distintos (ROBLING et al., 2006). 

A quantidade de tecido ósseo é regulada por um equilíbrio de influências locais 

e sistêmicas e também pela formação e reabsorção óssea. Fatores locais, tais como a 

doença periodontal, levam a quebra desse equilíbrio. Essa destruição óssea não é um 

processo de necrose, pois envolve atividades de células vivas. Após a inflamação atingir 

o osso, ela se estende por dentro dos espaços medulares e substitui a medula com um 

exsudato leucocitário fluido, provocando neoangiogênese e proliferação de fibroblastos. 

Embora a periodontite seja uma doença infecciosa do tecido gengival, as alterações que 

ocorrem no osso são cruciais, pois a destruição óssea é a responsável pela perda do 

dente (HERRERA, 2008). 

 

1.3 Patologia da doença periodontal 

A patogenia das doenças periodontais envolve mecanismos imunopatológicos e 

inflamatórios contra microorganismos bucais colonizadores da superfície da placa 

dentobacteriana, onde além do fator etiológico primário (biofilme dentário) outros 

fatores de risco ambientais como vício de fumar, estresse psicológico e doenças 

sistêmicas como diabetes modificam a resposta do hospedeiro e podem ser os principais 

determinantes da enorme variação com relação à suscetibilidade. Esses fatores podem 

alterar os mecanismos patológicos pelos quais as bactérias causam inflamação e, 

consequentemente, modificar a progressão da doença, sua gravidade e seu efeito (PAGE 

& KORNAMAN, 1997). 

              As doenças periodontais estão entre as doenças crônicas mais comuns do ser 

humano, afetando de 5 a 30% da população adulta na faixa etária 25 a 75 anos. Estas 

patologias estão entre as mais importantes causas de dor, desconforto e perda de dentes 

em adultos (ROSE et al., 2000).  

Nas doenças periodontais, como em qualquer outra infecção, a resposta do 

hospedeiro desempenha dois papéis antagônicos: enquanto exercem atividade de 

proteção, potencialmente intermediam mecanismos destrutivos que podem promover a 

progressão da doença periodontal (TENG, 2006). 

Embora a doença periodontal resulte, primariamente, de uma resposta 

inflamatória à presença de bactérias na placa dentobacteriana, a suscetibilidade inata do 

paciente determina o resultado final do processo da doença. Então é a natureza da 

resposta inflamatória que determina a característica destrutiva da doença (CHANG et 
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al., 2002). A inflamação e a destruição das estruturas periodontais são conseqüência das 

reações de suscetibilidade do hospedeiro a bactérias patogênicas (SCHENKEIN, 2006). 

Os componentes e produtos bacterianos agridem o tecido periodontal adjacente, 

induzindo a formação de um infiltrado inflamatório intenso com predominância de 

polimorfonucleares neutrófilos (PMNs), plasmócitos, linfócitos e macrófagos, bem 

como síntese, secreção e ativação de uma série de mediadores químicos pró-

inflamatórios como interleucina (IL)-1, fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), 

interferon gama (IFN-γ), fator de crescimento fibroblástico básico (FGF) e óxido nítrico 

(NO) (HIROSE et al., 2001). 

      As doenças periodontais inflamatórias incluem diversas alterações 

inflamatórias tanto nos tecidos de proteção, quanto de sustentação dos dentes, sendo 

caracterizadas, em suas fases mais avançadas, especialmente pela destruição do 

ligamento periodontal, perda da crista óssea alveolar, migração apical do epitélio 

juncional e formação de bolsas periodontais (JEFFCOAT & REDDY, 1991). 

Clinicamente a fase inicial reflete alterações inflamatórias restritas ao periodonto de 

proteção caracterizadas por edema, vermelhidão, sangramento à sondagem com 

alteração no contorno e na consistência da gengiva. Estabelece-se então o quadro de 

gengivite, que não envolve perda de inserção periodontal (KINANE & HART, 2003). 

A persistência dos biofilmes dentários em íntima proximidade aos tecidos 

periodontais humanos, possibilitando contínuo estímulo antigênico, torna a resposta 

inflamatória, inicialmente aguda em lesão crônica (periodontite) caracterizada 

clinicamente por perda de inserção e formação de bolsa periodontal (KINANE & 

HART, 2003), resultante da contínua degradação do colágeno e da reabsorção óssea 

com perda de suporte dentário (HART & ATKINSON, 2007). 

Microscopicamente as alterações teciduais observadas na periodontite incluem 

proliferação da camada basal do epitélio juncional, migração celular apical e lateral, 

vasculite dos vasos sanguíneos adjacentes ao epitélio juncional, destruição progressiva 

de fibras colágenas e infiltrado inflamatório agudo. A persistência do estímulo torna a 

resposta crônica, com proliferação do epitélio juncional abaixo da junção cemento-

esmalte (JCE), formando uma bolsa periodontal, além da contínua degradação do 

colágeno, ativação de fibroblasto e fagócitos, acúmulo de PMNs, intenso infiltrado 

mononuclear predominantemente linfoplasmocitário e perda de suporte dentário 

caracterizado pela reabsorção óssea alveolar (GASPERSIC et al., 2003; KAWAI & 

AKIRA., 2006). Smith et al.,(2004) consideraram que a migração para apical do epitélio 
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juncional é um evento chave na formação da bolsa periodontal e que isso ocorre às 

custas de degradação das fibras de Sharpey localizadas mais coronalmente. 

A reabsorção óssea decorrente da doença periodontal ocorre de forma 

intermitente, com episódios de atividade, intercalada por momentos de inatividade. Os 

episódios de atividade de reabsorção são causados pela extensão da inflamação 

agudizada para o periodonto de sustentação, de forma que a perda óssea ocorre de forma 

rápida e o epitélio juncional migra para apical afastando-se do contato com o biofilme 

dentário, cessando então a reabsorção. Outro ciclo semelhante se inicia após a 

propagação apical do “front” do biofilme, aproximando-se novamente do epitélio 

juncional dando origem a nova inflamação gengival, iniciando assim novo episódio de 

reabsorção (PASSANEZI et al., 2007).  

A patogênese da doença periodontal envolve agressões diretas dos 

periodontopatógenos às células e aos tecidos do hospedeiro, e principalmente, reações 

inflamatórias e imunológicas em resposta às agressões microbianas. As bactérias 

presentes no ambiente subgengival apresentam potenciais diferentes para indução de 

doença periodontal, dependendo do seu “arsenal” de fatores de virulência. P. gingivalis, 

T. denticola, T. forsythia e A. actinomycetemcomitans são alguns dos microrganismos 

mais agressivos relacionados ao início e progressão das periodontites. Os principais 

mecanismos de virulência dessas espécies são: destruição direta de células de defesa 

(ex.: leucotoxina) ou de tecidos do hospedeiro (ex.: proteinases), presença de 

endotoxinas (ex.: lipopolissacarídeos), mecanismos de resistência à defesa do 

hospedeiro (ex.: capacidade de invadir células epiteliais) e liberação de subprodutos 

tóxicos do metabolismo (ex.: amônia, compostos sulfurados voláteis) (HAFFAJEE & 

SOCRANSKY,2006; HOLT & EBERSOLE, 2005). 

O papel de vários mediadores celulares tem sido investigado na doença 

periodontal, incluindo o papel dos linfócitos T e B, macrófagos, monócitos, células 

dendríticas e neutrófilos, bem como o papel das citocinas e quimiocinas (SCHENKEIN, 

2006).    

As células imunes e inflamatórias presentes na doença periodontal são 

constantemente estimuladas por componentes microbianos, especialmente 

lipopolissacarídeos (LPS) e, frente a estes estímulos, sintetizam diversas citocinas pró-

inflamatórias e imunorreguladoras como TNF-α, IL-1 α e β, INF-γ, IL-2, IL-4, IL-6, IL-

10, IL-12 e IL-13 (GEMMELL & SEYMOUR, 1998). O resultado e a progressão da DP 

constituem um processo que depende da interação de várias citocinas pró ou 
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antiinflamatórias de efeitos sinérgicos e antagônicos (TREVILATTO et al., 2003). A 

doença periodontal é uma condição complexa. O domínio de uma resposta do tipo 

humoral é claro em lesões crônicas, mas especula-se que nos estágios iniciais da 

doença, reações mediadas por células interfiram na sua progressão (LAPPIN et al., 

2001). Sabe-se que a periodontite, através da inflamação e da destruição dos tecidos 

periodontais produz diversos sinais, sintomas e sequelas clínicas que acabam por 

impactar consideravelmente a qualidade de vida dos indivíduos. O maior impacto é, 

sem dúvida, a perda dos dentes (NG & LEUNG, 2006). Uma observação marcante no 

estudo de Susin e Albandar (2005) foi que o número de dentes perdidos nos portadores 

de periodontite agressiva foi duas vezes maior que em controles sem periodontite, 

pareados por sexo e idade. Esta forma de periodontite tende a apresentar uma agregação 

familiar e, em alguns casos, a gravidade da doença não demonstra compatibilidade com 

a quantidade de biofilme bacteriano acumulado, sugerindo uma alta susceptibilidade 

destes indivíduos à doença. Por esta razão, características biológicas, como o perfil de 

citocinas, têm sido estudadas numa tentativa de melhor compreender o comportamento 

do sistema imune em pacientes susceptíveis. 

 

 1.3.1 Citocinas pró-inflamatórias na periodontite  

As citocinas são pequenas proteínas solúveis (peptídeos ou glicoproteínas) que 

conduzem informação de uma célula para outra e desempenham papéis essenciais nas 

respostas imunes e inflamatórias, atuando na eliminação de microorganismos parasitas e 

promovendo a reparação do dano tecidual (CALLARD et al., 1999).  

             A resposta inflamatória é autolimitada. Entretanto, quando a inflamação é 

desregulada ou quando o fator inicializador persiste , como ocorre na doença 

periodontal, a inflamação pode conduzir a um excessivo prejuízo tecidual (KENDALL 

et al., 2001). 

A inflamação induzida por infecção, como na doença periodontal ativa, está 

claramente associada à perturbação da homeostasia tecidual e destruição óssea 

(GRAVALLESE, 2002; KINDLE et al., 2006), onde os níveis avançados de diversas 

citocinas pró-inflamatórias têm sido associados com periodontites crônica e agressiva 

(TELES et al., 2009). Por outro lado, o bloqueio do desenvolvimento e/ou atividade dos 

osteoclastos interrompe em grande parte a perda óssea induzida pela inflamação (DEN 

HAAN, 2002; GRAVALLESE, 2002). 
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O aumento de bactérias, presentes na placa bacteriana, faz com que os produtos 

das mesmas interajam com o tecido gengival para induzir a expressão de moléculas de 

adesão e a produção de citocinas pró-inflamatórias (IL-1, TNFα,  INF-γ, FGF), 

quimiocinas e enzimas (Óxido Nítrico Sintase induzível ou  iNOS e Metaloproteinases 

da Matriz)   (HIROSE, 2001; GEMMEL et al., 2002).  

Estudos têm sugerido que a produção de citocinas pró e antiinflamatórias nos 

tecidos periodontais seja um fator relevante para a determinação do curso e/ou 

severidade da doença, provavelmente, regulando o balanço entre as metaloproteinases 

da matriz (MMPs) e os TIMPs (inibidores teciduais das metaloproteinases), bem como 

entre o ligante do receptor de ativação do fator nuclear κβ (RANKL) e a 

osteoprotegerina (OPG) (GARLET et al., 2004; GARLET et al., 2006 ; CÉSAR-NETO 

et al., 2007). O balanço entre as MMPs e os TIMPs está relacionado à destruição do 

tecido conjuntivo, enquanto que o balanço entre o RANKL e OPG está relacionado à 

reabsorção óssea alveolar (GARLET et al., 2006; CÉSAR-NETO et al.,2007). 

Além da destruição de tecido conjuntivo, a reabsorção óssea alveolar é um 

evento chave nas doenças periodontais. A integridade do tecido ósseo depende da 

manutenção de um delicado equilíbrio entre a reabsorção óssea mediada pelos 

osteoclastos e a formação óssea mediada pelos osteoblastos. RANKL, RANK (Receptor 

ativador do fator nuclear κβ) e a OPG são os componentes moleculares do sistema de 

remodelação óssea. A ligação de RANKL a RANK, molécula expressa nos precursores 

de osteoclastos, é o principal evento estimulatório para a diferenciação destas células 

em osteoclastos. Os efeitos do RANKL são regulados pela OPG, que inibe a reabsorção 

óssea, impedindo a interação entre RANK e RANKL. Assim como o sistema 

TIMPs/MMPs, as alterações no balanço da expressão de RANKL e OPG estão 

relacionadas à patogênese da doença periodontal (TAUBMAN et al., 2005; GARLET et 

al., 2006; COCHRAN 2008). 

O conhecimento dos fatores reguladores (citocinas pró e antiinflamatórias) dos 

sistemas TIMPs/MMPs e OPG /RANKL é importante, tendo em vista que o 

desequilíbrio destes está relacionado à patogênese das doenças periodontais. Contudo, o 

papel individual das diversas citocinas potencialmente ligadas a este processo, os 

mecanismos moleculares envolvidos em suas funções e a relevância de cada citocina 

para a progressão da doença são pobremente conhecidos. Provavelmente, o 

conhecimento mais bem estabelecido com relação à patogênese das doenças 

periodontais está associado ao papel de citocinas inflamatórias clássicas, dentre as quais 
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se destacam o TNF-α e a IL-1β (GRAVES et al., 1998 ; GRAVES & COCHRAN, 

2003) . Estas citocinas participam da regulação da imunidade mediada por células, da 

quimiotaxia de células inflamatórias, da diferenciação e proliferação de clastos, atuando 

efetivamente na patogênese da doença periodontal (GRAVES & COCHRAN, 2003; 

GORSKA et al., 2003; GARLET et al., 2006). O TNF-α está envolvido na migração de 

leucócitos para os tecidos periodontais, na reabsorção óssea alveolar e na perda de 

inserção conjuntiva. Já a IL-1β aumenta a secreção de MMPs e diminui a expressão dos 

TIMPs, desempenhando, portanto, um importante papel na degradação da matriz 

extracelular na periodontite, além de ser considerada como um potente indutor de 

reabsorção óssea (GRAVES & COCHRAN, 2003). Garlet et al. (2006) demonstraram 

que a expressão de TNF-α e IL-1β está correlacionada com a expressão de MMPs e 

RANKL, caracterizando uma intensa reação inflamatória e perda óssea alveolar.  

As citocinas desempenham um importante papel na patogênese da doença 

periodontal (GALBRAITH et al.,1997). As principais citocinas envolvidas na 

periodontite são IL-1 e TNF, as quais atuam direta e sinergisticamente estimulando a 

degradação da matriz de tecido conjuntivo, ativação dos osteoclastos e a reabsorção 

óssea (PAQUETE & WILLIAMS, 2000; LIU et al., 2001). Acredita-se que a IL-1 seja a 

citocina crucial na patogênese da DP (MEISEL et al., 2003.). Ela é a primeira ativadora 

da quimiotaxia de outras citocinas, bem como da expressão de moléculas de adesão, que 

facilitam a migração dos leucócitos dentro dos tecidos (LANG et al., 2000; 

CULLINAN et al., 2001). A produção de IL-1 também pode ser ativada por TNF- α e a 

própria IL-1 pode estimular a sua produção. Devido a sua autoestimulação, ela tem a 

capacidade de ampliar e perpetuar a resposta inflamatória e a destruição tecidual. As 

várias propriedades da IL-1 são decorrentes de seu efeito na regulação de outros genes. 

A IL-1 age diretamente em um grupo de genes que são expressos durante a inflamação 

(DINARELLO & FANTUZZI 2003). 

Existem três genes que regulam a produção de IL- 1: IL-1A, IL-1B, que 

controlam a produção de proteínas pró- inflamatórias IL-1 α e IL-1 β, respectivamente, 

e o gene IL-1 RN, que controla a síntese da proteína antagonista a IL-1 (IL-1 RA) 

(GREENSTEIN & HART 2002).  

A IL-1 α e β e o TNF-α são produzidos por células T auxiliar 1( Th 1) ( 

JANEWAY et al., 2000), por monócitos/macrófagos, durante a resposta inflamatória 

inicial (SOGA et al., 2003), e estimulam muitas células a produzirem metaloproteinases 

de matriz, prostaglandinas (PG) e citocinas pró-inflamatórias, bem como afetam o 
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metabolismo ósseo, o que contribui para a patogênese da DP (CULLINAN et al., 2001). 

A função da IL-1 RA é de se ligar a IL-1, bloqueando-a, e assim prevenindo a ativação 

das células-alvo (DINARELLO & FANTUZZI 2003). A IL-2 é uma citocina produzida 

pela célula T helper 1 (Th1) (JANEWAY et al., 2000; SCAREL-CAMINAGA et al., 

2002 ; GONZALES et al., 2004) e está envolvida na ativação da célula B, na 

estimulação de macrófagos e células natural Killer, na proliferação de células T e na 

atividade osteoclástica que ocorre durante a reabsorção óssea (SCAREL–CAMINAGA 

et al., 2002). 

Os mediadores inflamatórios têm sido relatados na literatura como implicados 

não apenas na etiologia, mas também como responsáveis pela perpetuação da destruição 

do tecido ósseo, que caracteriza a periodontite crônica. O TNF é uma citocina produzida 

principalmente por macrófagos, capazes de induzir a ativação de osteoblastos, para 

possibilitar, de forma indireta, a ação de osteoclastos no sítio inflamatório. Este 

mediador atua de forma determinante na composição e na atividade funcional do 

infiltrado inflamatório, sendo associado à severidade das lesões e à destruição óssea das 

periodontites (PAGE, 1991; HEASMAN et al., 1993).    

Provavelmente, o conhecimento mais bem estabelecido com relação à 

patogênese das doenças periodontais está associado ao papel de citocinas inflamatórias 

clássicas, dentre as quais se destacam o TNF-α e a IL-1β (HILL & EBERSOLE, 1996; 

NOCITI et al., 2004). Estas citocinas participam da regulação da imunidade mediada 

por células, da quimiotaxia de células inflamatórias, da diferenciação e proliferação de 

clastos, atuando efetivamente na patogênese da doença periodontal (GARLET et al., 

2006; DE OLIVEIRA et al., 2007 ). O TNF-α está envolvido na migração de leucócitos 

para os tecidos periodontais, na reabsorção óssea alveolar e na perda de inserção 

conjuntiva. Já a IL-1β aumenta a secreção de MMPs e diminui a expressão dos TIMPs 

(inibidor tecidual das metaloproteases), desempenhando, portanto, um importante papel 

na degradação da matriz extracelular na periodontite, além de ser considerada como um 

potente indutor de reabsorção óssea (HILL & EBERSOLE, 1996). Garler et al. (2006), 

demonstraram que a expressão de TNF-α e IL-1β está correlacionada com a expressão 

de MMPs e RANKL, caracterizando uma intensa reação inflamatória e perda de osso 

alveolar. Além das pró-inflamatórias, diversas citocinas antiinflamatórias, como a IL-4 

e a IL-10, são sintetizadas durante a doença periodontal (TAUBMAN et al., 2005; 

GARLET et al., 2006; DE OLIVEIRA et al., 2007; ANDERSEN et al., 2007). Estas 

modulam a resposta imune e estudos sugerem que elas podem apresentar um efeito 
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protetor com relação á destruição periodontal, limitando a duração e extensão do 

processo inflamatório, uma vez que inibem a produção de MMPs e de fatores 

osteoclastogênicos (RANKL), ao mesmo tempo em que estimulam a expressão de seus 

respectivos antagonistas, TIMPs e OPG (TAUBMAN et al., 2005; GARLET et al., 

2006). A IL-4 e a IL10 atuam, de modo a inibir TNF- α e a IL-1β. Assim, a diminuição 

da razão entre IL-4 / TNF-α e IL-4/ IL-1β, bem como entre IL-10 / TNF- α e IL-10 / IL-

1β está associada à maior severidade da doença periodontal (DE OLIVEIRA  et al., 

2007).  

TNF- α é uma citocina inflamatória que é liberada para ativar monócitos, 

macrófagos e linfócitos T, e promover respostas durante a doença periodontal. TNF- α 

liga-se a dois receptores: o tipo 1 (TNFα-R1) e o tipo 2 (TNFα-R2), que são expressos 

por uma variedade de células (BOUWMEESTER et al., 2004). A ativação do TNFα-R1 

aumenta a resposta inflamatória, enquanto que o TNFα-R2 parece diminuir a resposta. 

O TNFα-R1 é expresso em variados tipos de células, enquanto que o TNFα-R2 é mais 

restrito, sendo expresso em células endoteliais e células de linhagem hematopoiética. 

Parece ter sido comprovado que o bloqueio do TNF-α pode inibir a formação efetiva de 

osteoclastos (CHENG et al., 2003). Entretanto, o bloqueio do TNF-α pode ser usado 

para aprofundar o conhecimento da base molecular da osteoclastogênese e também com 

o objetivo de desenvolver um agente terapêutico. Pacientes com doença periodontal têm 

altas concentrações de TNF-α no fluido gengival. Estudos têm demonstrado uma grande 

associação da atividade de reabsorção óssea com altos níveis locais de TNF-α nos sítios 

da doença periodontal. IL-1, IL-6 e TNF-α são encontrados em níveis elevados em sítios 

de doença periodontal, quando comparados com sítios saudáveis ou inativos 

(GAMONAL et al., 2000;STASHENKO et al.,2002; EJEIL et al., 2003;  GORSKA et 

al., 2003). IL-1 também tem sido correlacionada com aumento de sondagem e perda 

óssea (GAMONAL et al., 2000; GORSKA et al., 2003; ENGEBRETSON et al., 2004).  

As citocinas pró-inflamatórias podem interagir entre si amplificando a condição 

inflamatória, a IL-1β tem atividade sinérgica com o TNF-α em estimular a reabsorção 

óssea. A redução de bactérias através da terapia periodontal resulta em diminuição da 

IL-1β (AL-SHAMMARI et al., 2001; ORINGER  et al.,  2002) e do TNF-α 

(GAMONAL et al., 2000; IWAMOTO et al., 2003).  
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1.3.2 Metaloproteinases e Óxido Nítrico na Doença Periodontal 

 A integridade dos tecidos conjuntivos do corpo humano é determinada por 

processos de reabsorção e reparo dos componentes da matriz extracelular. Existem 

evidências de que proteases, tais como: metaloproteinases, elastases e catepsinas 

desempenham função primordial na reabsorção fisiológica do colágeno e outras 

macromoléculas. Estes eventos ocorrem durante o desenvolvimento e a remodelação 

pós-natal, assim como na reabsorção patológica (FIGUEREDO  et al., 2003).  A 

regulação do turnover das macromoléculas da matriz extracelular é crítica para uma 

série de processos biológicos importantes, sendo realizada por enzimas proteolíticas 

extracelulares excretadas localmente pelas células que pertencem a uma de duas classes: 

as metaloproteinases ou as serinoproteases (GRENIER & MAYRAND, 2001; SORSA 

et al., 2004; PEREIRA et al., 2005).                                       

 As metaloproteinases constituem uma família de enzimas proteolíticas 

(proteases) que coletivamente são capazes de degradar a maioria dos componentes da 

matriz extracelular, incluindo o colágeno, fibronectina, laminina e proteoglicanos. São 

referidas de acordo com nomes específicos ou por uma numeração e agrupadas de 

acordo com a sua estrutura (NABESHIMA  et al., 2002). 

Além do fundamental papel em processos de remodelação da matrix 

extracelular, atualmente se reconhece a atuação das MMPs na modulação da resposta 

imunológica, regulando a atividade ou inibição de outras proteases e inibidores, além de 

proteínas não pertencentes à matriz como citocinas, quimiocinas, receptores, e também 

a função e liberação de fatores de crescimento (EKUNI et al., 2003;  GEMMELL et al., 

2002; KIILI et al., 2002).  

 A atividade das MMPs é controlada por alterações no delicado balanço entre 

sua expressão e síntese e seus principais inibidores endógenos, os TIMPs.  O balanço 

entre a atividade destes inibidores naturais e de MMPs determina o grau de degradação 

da matriz extracelular. No entanto, uma variedade de mediadores bioquímicos 

influencia nesse equilíbrio: fatores de crescimento, hormônios, produtos oncogênicos e 

os níveis de citocinas pró e antiinflamatórias (UCHIDA et al., 2000). 

       Enquanto a inibição da atividade das MMPs é de responsabilidade dos 

TIMPs, a competência catalítica das MMPs é controlada pela ativação de pró-enzimas, 

ou seja, as MMPs são sintetizadas e secretadas em uma forma inativa, ligadas a um 

pequeno peptídeo de 10kDa (kiloDalton ) que bloqueia sua função , só sendo clivadas 

para a ativação na presença de citocinas IL-1 e TNF-α, endotoxinas  bacterianas e NO 
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no meio extracelular onde as MMPs devem agir. Sabe-se que as enzimas proteolíticas 

liberadas pelas células do hospedeiro estão associadas com a destruição tecidual 

presente na doença periodontal inflamatória, e que as MMPs possuem um papel 

primário neste processo, já que podem degradar a maioria dos componentes da matriz 

extracelular (UITTO et al., 2003). 

A presença de colagenases e gelatinases é descrita tanto na forma latente 

quanto ativa, no tecido periodontal inflamado e no fluido gengival de regiões 

inflamadas (ACHONG et al., 2003; EJEIL et al., 2003; MARCET-PALACIOS et al., 

2003; SORSA et al., 2004). Há evidências de que a atividade da MMP-1 presente no 

fluido gengival , assim como em casos de gengivite e periodontite experimentais, está 

aumentada e correlacionada com a gravidade da doença periodontal inflamatória 

(UITTO et al.,  2003). 

Em particular, as MMPs 2 e 9 têm sido identificadas como predominantes em 

casos de doença periodontal inflamatória em humanos e em ratos, estando relacionadas 

tanto com a gravidade da doença periodontal inflamatória quanto com a regulação da 

resposta inflamatória e da migração celular, presentes no processo  de reparo tecidual 

(KOROSTOFF et al., 2000; MOHAN et al., 2002; ACHONG et al., 2003; EJEIL et al., 

2003; CÉSAR NETO et al., 2004; SMITH et al., 2004;  DE SOUZA et al., 2005). 

Enquanto várias MMPs, inclusive a MMP-2, são produzidas de maneira constitutiva, a 

MMP-9 é secretada por um número limitado de células e de maneira não constitutiva, 

responsiva a fatores de crescimento e citocinas, o que a torna um mediador inflamatório 

potencialmente importante na doença periodontal inflamatória (NGUYEN et al., 2001). 

Metaloproteinase da matriz-8 (MMP-8) é a principal metaloproteinase 

destrutiva, envolvida na patogênese da periodontite, sendo encontrada em grandes 

quantidades em biópsias gengivais e em fluidos orais (BUDUNELI et al., 2007). A 

literatura sugere então, que a MMP-8 tem um importante papel no monitoramento da 

periodontite (CHEN et al., 2000). 

Quanto à fonte das MMPs, estudos moleculares revelaram o isolamento de 

RNAm (Ácido Ribonucléico mensageiro), para MMPs de vários tipos celulares 

presentes no periodonto, incluindo fibroblastos gengivais e do ligamento periodontal, 

neutrófilos, macrófagos, queratinócitos, células endoteliais , osteoblastos, osteoclastos e 

mastócitos (METCALFE et al., 1997). Estudos indicam que fibroblastos gengivais, 

ceratinócitos, macrófagos e leucócitos polimorfonucleares são capazes de expressarem 

MMP-1, MMP-2, MMP-3 e MMP-9 (SOUZA & LINE, 2002). 
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Os neutrófilos expressam dois tipos de metaloproteinases: MMP-8 

(colagenase), e MMP-9 (gelatinase). Estes são capazes de liberar rapidamente estas 

enzimas em resposta a estímulos tóxicos, ou seja, toda vez que ocorra irritação em um 

determinado local por um corpo estranho, substância ou subprodutos dos 

microorganismos. Apesar de serem consideradas células de defesa, são apontados como 

mediadores de eventos teciduais destrutivos na doença periodontal, devido à produção e 

liberação exagerada de metabólitos oxigenados e proteases (FIGUEREDO et al., 2003). 

São reconhecidos como a fonte mais importante de MMPs, especialmente porque 

armazenam grandes quantidades de MMP-9 em seus grânulos intracelulares, sendo a 

taxa de degranulação o possível fator principal que determina as fases de quiescência e 

aguda da doença periodontal inflamatória. Há evidências de que o contato direto entre 

mastócitos e células T também estimule os mastócitos a produzir e liberar mediadores, 

citocinas e MMP-9, que possuem propriedades imunorreguladoras e/ou 

imunomoduladoras. A ativação da via metaloproteinase envolve destruição de todo o 

tecido conjuntivo não mineralizado e inclusive reabsorção óssea; sendo assim, o 

aumento da expressão de MMPs está associado com a progressão da doença periodontal 

(ACHONG et al., 2003; SMITH et al., 2004).  

A destruição tecidual característica da periodontite, outrora considerada efeito 

direto das bactérias e seus produtos é hoje considerada efeito principalmente dos 

produtos do hospedeiro, liberados no local devido à invasão de produtos bacterianos. Os 

produtos liberados pelas bactérias são capazes de estimular respostas inflamatórias e 

imunológicas altamente ricas em mediadores como PGs, IL-1, TNF e outros que por sua 

vez estão ligados à ativação das formas latentes em formas ativas de MMPs (SORSA et 

al., 2004). Desta forma afirma-se que os altos níveis de MMPs nos tecidos periodontais 

são os responsáveis pelo desequilíbrio entre produção e degradação de colágeno 

causando destruição periodontal (SOUZA & LINE, 2002). 

O óxido nítrico tem sido reconhecido como uma molécula que apresenta várias 

funções estando envolvido no processo de inflamação, resposta imune, metabolismo 

ósseo e apoptose (KENDALL et al., 2001). 

O NO pode apresentar efeitos benéficos tais como a atividade microbicida e a 

modulação da resposta imune (KRONCKE et al., 1997). Por outro lado, podem ocorrer 

efeitos destrutivos com sua ação citotóxica nos tecidos adjacentes, incluindo o osso 

alveolar (KRONCKE et al., 1997; KENDALL et al., 2001). 
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O NO é sintetizado por uma família complexa de enzimas chamadas NO 

sintases (NOS), que requerem muitos fatores e cofatores para sua atividade, a partir de 

aminoácido L-arginina. Existem três tipos de enzimas NOS: nNOS (Óxido nítrico 

sintase neuronal), presentes em tecidos neurais, eNOS (Óxido nítrico sintase endotelial), 

encontrada em células endoteliais, ambas expressas constitutivamente, e iNOS (Óxido 

nítrico sintase induzível), uma forma induzível de NOS encontrada em várias células, 

incluindo macrófagos e células natural killer do sistema imune, cuja expressão depende 

do equilíbrio de citocinas pró-inflamatórias, como a estimulação por IL-1ß, TNF-α e 

IFN-γ  e a inibição por TGF- ß (fator de crescimento transformador beta), IL-4 e IL-10 

(DAGHIGH et al., 2002). 

A iNOS é produzida pelos macrófagos , que participam como células 

iniciadoras da resposta imunológica, assim como os linfócitos B e células dendríticas. 

Essas células sintetizam citocinas que influenciam como co-sinal de ativação para os 

linfócitos. Ao mesmo tempo, têm uma função crucial na produção de moléculas pró-

inflamatórias tais como o oxigênio reativo, mediadores lipoderivados e o óxido nítrico. 

A ampla distribuição dos macrófagos por todo o organismo permite que essas células 

entrem em contato com qualquer agente infeccioso que por ventura consiga atravessar 

as barreiras externas e atingir os tecidos internos (FERREIRA & TEIXEIRA 2005). 

Após reconhecer as células-alvo ou outros antígenos, as células fagocíticas são 

ativadas para ingerí-las e destruí-las com oxidantes reativos e enzimas hidrolíticas. Dois 

tipos de sinais é muito importante para a ativação de células fagocíticas: presença de 

antígenos-alvo e citocinas específicas. Dentre as citocinas, o IFN-γ foi caracterizado 

como o principal ativador de macrófagos. O IFN-γ induz a produção de peróxido de 

nitrogênio, óxido nítrico e outras moléculas tóxicas responsáveis pela atividade 

microbicida dos macrófagos. O fator de necrose tumoral (TNF-α e ß) e o fator 

estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF) também promovem 

aumento da atividade dos macrófagos , assim como produtos microbianos, como o 

lipopolissacarídeo, um constituinte da membrana externa das bactérias gram-negativas 

(FERREIRA & TEIXEIRA, 2005). 

A citotoxicidade mediada por NO ocorre provavelmente em combinação com a 

ação de metaloproteinases e colagenases liberadas por macrófagos ativados, PMNs e 

fibroblastos residentes (KRONCKE et al., 1997; KENDALL et al., 2001). 

Muitos danos ao ácido desoxirribonucléico (DNA) mediados pelo NO podem 

provocar a morte celular via apoptose ou necrose. A necrose resulta na lise celular, com 
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liberação do conteúdo celular e inflamação. No entanto, a apoptose resulta na 

fragmentação do DNA e condensação do conteúdo da célula, com a formação de corpos 

de membranas limitados, os quais são fagocitados (KENDALL et al., 2001). 

 Conhecidamente o NO é um dos compostos antibacterianos mais poderosos, 

agindo tanto na inibição do crescimento bacteriano quanto aumentando a citotoxicidade 

mediada por macrófagos. Por ser um gás, penetra facilmente através da membrana 

celular e pode induzir danos microbianos por vários mecanismos, como pela inibição do 

DNA de várias sintases, pela combinação com enzimas mitocondriais essenciais para a 

respiração celular, e com superóxido para formar ácido peroxinitroso e radical hidroxila 

altamente reativo (MARCET-PALACIOS et al., 2003). 

Embora existam poucos estudos sobre o papel do NO em doenças bucais, 

alguns autores relatam sua presença na doença periodontal inflamatória. Provavelmente, 

os componentes da placa dental, especialmente os LPS juntamente com as citocinas 

inflamatórias secretadas durante a doença periodontal sejam os responsáveis pela 

ativação do iNOS. Então a produção de iNOS, por células inflamatórias e até mesmo 

fibroblastos gengivais, pode ser uma tentativa de eliminar os microorganismos da placa 

bacteriana, no entanto, as concentrações de NO produzidas resultam em grande 

destruição tecidual (PAQUETTE & WILLIAMS, 2000; BRENNAN et al., 2003).  

A indução da iNOs podem também inibir a proliferação de fibroblastos e 

induzir à apoptose celular  contribuindo para o desequilíbrio entre a destruição e reparo 

tecidual , característica da periodontite (KENDALL et al., 2001).  

A presença de altas quantidades de L-arginina e L-citrulina em tecido gengival 

inflamado in vivo (MATEJKA et al., 1998) e a expressão de iNOS em macrófagos, 

linfócitos, e polimorfonucleares em periodontites induzidas experimentalmente em ratos 

(LOHINAI & SZABO, 1998), bem como em fibroblastos, células epiteliais, macrófagos 

e células endoteliais em periodontite humana (LAPPIN, et al., 2000), revelam a possível 

participação do NO na doença periodontal . Assim sendo, a presença deste gás, na 

doença periodontal pode refletir a participação de um mediador adicional na regulação 

da reabsorção óssea, responsável pela progressão da doença (BATISTA et al., 2002). 

Estudos recentes demonstraram efeitos pró-inflamatórios do NO na doença periodontal 

(LEITÃO et al., 2005). 
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1.3.3 Modelo experimental de Periodontite  

A indução da periodontite por meio de instalação de uma ligadura tem sido 

utilizada em estudos em ratos, por vários autores (GALVÃO et al., 2003; GASPERSIC 

et al., 2003; NOCIT JR. et al., 2001). Nesses estudos têm sido avaliadas as alterações 

nos tecidos periodontais tanto por meio radiográfico; morfométricos (GASPERSIC et 

al., 2003); histomorfométrico (NOCIT JR. et al., 2004); biologia molecular 

(KARIMBUX, 1998). Independentemente da metodologia utilizada, estes autores 

comprovam em seus estudos, alterações como a reabsorção óssea alveolar e a perda de 

inserção conjuntiva (LU et al., 1999; GALVÃO et al., 2003). 

Dentre os animais em que se pode estudar a periodontite experimental, o rato 

(Rattus Novergicus), tem apresentado vantagens como seu baixo preço e fácil 

manipulação e a possibilidade de obtenção da condição germ-free. O Rattus Novergicus 

reproduz as principais alterações observadas na periodontite humana.  Quanto à 

anatomia e fisiologia do periodonto os ratos possuem um dente incisivo e três molares 

em cada hemiarcada. Os incisivos são desprovidos de raízes com crescimento contínuo 

especializado e, portanto indesejáveis para o estudo da periodontite experimental 

(PAGE, 1991). Os molares apresentam características histológicas muito parecidas com 

a dos humanos, tendo como variação principal a queratinização do epitélio do sulco 

gengival. Nestes animais a distância entre a junção cemento-esmalte e a crista alveolar 

permanece constante na superfície vestibular do periodonto sem doença, entretanto uma 

alteração fisiológica idade dependente pode ser observada na face lingual e palatina. 

Sendo assim, o uso de animais com a mesma idade é um fator determinante quando 

estas referências anatômicas forem utilizadas como ferramentas de avaliação. Além 

disso, informações relacionadas à quantificação do infiltrado inflamatório, da perda de 

inserção e da atividade de osteoclastos só podem ser levantadas diretamente a partir de 

estudos histológico em modelos animais. Outro aspecto importante é a combinação de 

vários métodos de avaliação para cada objetivo do estudo da evolução da doença 

periodontal, considerando aplicabilidade de mais de uma ferramenta para abordagem de 

diferentes aspectos da doença periodontal (KLAUSEN, 1991). 

Galvão et al.  (2003) apresentaram uma técnica e um método de descrição das 

características histológicas da doença periodontal induzida em ratos. Fez-se a indução 

de periodontite com o uso de ligaduras, com ou sem dieta rica em sacarose. Os animais 

foram observados por um período de trinta dias, ao final do qual foram sacrificados. Os 

segundos molares superiores foram removidos e processados; fez-se análise histológica 
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por método descritivo. Os animais com ligadura mostraram características histológicas 

de periodontite, como epitélio juncional aumentado, tecido conjuntivo com número de 

células e vasos aumentados, fibras do ligamento inseridas apicalmente à crista óssea 

alveolar sendo esta irregular e apresentando lacunas de Howship, enquanto animais sem 

ligadura não apresentaram sinais de destruição periodontal. O uso de ligaduras 

promoveu processo inflamatório crônico nas ratas, independentemente do tipo de dieta.  

 Kuhr et al. (2004) tiveram o propósito de avaliar a destruição periodontal 

marginal, periodontite induzida experimentalmente em  ratos, por ligadura em segundo 

molar superior num período de sessenta dias. Foram utilizados 35 ratos, Sprague-

Dawley, com idade entre quatro e 4,5 meses divididos em cinco grupos segundo os 

prazos de sacrifícios: Grupo 1- cinco dias; Grupo 2-quinze dias; Grupo 3-trinta dias; 

Grupo 4-sessenta dias e Grupo IV-controle sem indução. Os espécimes da maxila foram 

avaliados em relação à distância união cemento-esmalte em medidas lineares e de área 

de exposição radicular. Após o sacrifício, foram feitas análises medindo a distância da 

junção cemento-esmalte e crista óssea alveolar e a área da exposição da superfície dos 

molares. Os resultados encontrados demonstraram que o Grupo 1  comparado com o 

Grupo 4 demonstrou perda óssea alveolar em ambas as análises. Ambos os métodos 

demonstraram que a ligadura induziu perda óssea significativa já no primeiro prazo de 

sacrifício e que ocorreu uma estagnação da destruição óssea no decorrer dos sessenta 

dias. Os autores concluíram que a aplicação deste modelo é recomendada em curto 

período experimental. 

Achong et al. (2003), encontraram expressão aumentada de MMP-2 nas formas 

ativa e inativa, em ratos submetidos à indução da doença periodontal inflamatória por 

meio de ligadura, sugerindo sua participação nas diferentes fases evolutivas da doença, 

desde a desorganização da membrana basal e parte da reabsorção óssea e radicular, até 

na migração celular e reestruturação da matriz extracelular. 

A periodontite em ratos pode ser causada por uma substância agonista do 

receptor tipo 2 ativado por proteases (PAR 2), produzida por Porphyromonas gingivalis, 

através de mecanismos envolvendo a liberação de prostaglandinas e metaloproteinases 

da matriz. A inibição deste receptor representa um modelo na resposta do hospedeiro à 

periodontite (HOLZHAUSEN, 2005). 

Os modelos experimentais que incluem o rato permitem que seja observado o 

impacto de um processo patológico determinado e isoladamente presente sobre um 

determinado desfecho em estudo, o que dificilmente é possível de ser encontrado em 
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humanos. Além disso, os aspectos éticos concernentes ao fato de se permitir o estudo do 

impacto de uma doença de caráter evolutivo e cumulativo sobre o aparecimento de outra 

em humanos, já havendo plausibilidade biológica para suspeitar da sua inter-relação, 

tornam a execução de estudos desta natureza inviável. Também é importante salientar 

que, dentro das características próprias do modelo animal, estudos em ratos ainda 

permitem o controle de fatores genéticos, ambientais e microbiológicos, por exemplo. 

Desta forma, buscam-se resultados e viabilidade futura para aplicação das informações 

adquiridas aos seres humanos (SUSIN & RÖSING, 2002). 

 

1.4 Diabetes mellitus e Doença Periodontal 

O diabetes mellitus (DM) é uma complexa desordem metabólica caracterizada 

por anormalidades no metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas (STANDARTS 

OF MEDICAL CARE IN DIABETES, 2005). A classificação atual compreende o 

diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional  e outros tipos específicos (DIAGNOSIS AND 

CLASSIFICATION OF DIABETES MELLITUS, 2005; MEALEY & OATES, 2006). 

A presença do diabetes predispõe ao desenvolvimento de complicações agudas 

e crônicas decorrentes de alterações metabólicas. As cinco complicações clássicas do 

diabetes incluem retinopatia, nefropatia, neuropatia, doenças cardiovasculares e 

distúrbios na cicatrização, acompanhadas por fadiga e perda de peso (WEHBA et al., 

2004). O DM também está relacionado a complicações bucais. A doença periodontal é a 

complicação oral mais importante, sendo considerada a sexta complicação clássica do 

diabetes (KAWAMURA, 2003). Essas doenças apresentam uma associação bidirecional 

na qual o diabetes não controlado ou mal controlado favorece o desenvolvimento da 

doença periodontal e esta, quando não tratada, agrava o controle metabólico do diabetes 

(WEHBA et al., 2004). Estima-se que 3 a 4% dos pacientes adultos que se submetem a 

tratamento odontológico são diabéticos, e uma parte significante deles desconhece ter a 

doença (SOUZA et al., 2003) (Figura 3). 
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*AGES: Produtos finais da glicosilação avançada 

 Figura 3 – Fisiopatologia da doença periodontal associada ao diabetes mellitus 

Fonte: Adaptado de Alves et al., 2007.  

 

A partir de experiências em animais e humanos, pode-se perceber que o 

diabetes mellitus leva os indivíduos à hiperglicemia que, por sua vez, faz mudanças nas 

células, nos tecidos e nos órgãos, ocasionando diminuição na síntese de colágeno, 

diminuição da quimiotaxia, diminuição dos fatores de crescimento, aumento da 

apoptose, aumento do estresse oxidativo, diminuição da matriz extracelular, 
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DOENÇA PERIODONTAL 
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3 Hipóxia tecidual; ↓ transporte de nutrientes; ↓ da difusão de Ac  
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desregulação da citocina e alterações patogênicas da saliva levando, entre outras 

enfermidades à doença periodontal (ANDERSEN et al., 2007).  

As principais complicações bucais incluem: hiposalivação, candidíase, doença 

periodontal, 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 (FISKE, 2004; PONTES et al., 2004). As 

pesquisas demonstram que pacientes diabéticos apresentam valores maiores na 

profundidade de sondagem, na perda de inserção e nos níveis de perda óssea, além da 

alta prevalência de periodontite avançada (GREGHI et al., 2002). Estas observações 

referem-se tanto ao diabetes tipo 1 quanto ao diabetes tipo 2 (PICOLOS et al., 2005). 

Muitos estudos mostram que a inflamação periodontal está associada com o 

desenvolvimento e progressão de condições sistêmicas (MEALEY & OATES, 2006; 

MEALEY & OCAMPO, 2007). 

Estudos epidemiológicos demonstram associação entre doença periodontal e 

diabetes, onde pacientes diabéticos com pobre controle glicêmico apresentam um risco 

maior para a periodontite (CAMPUS et al., 2005). Diabéticos com doença periodontal 

severa são seis vezes mais suscetíveis a ter um pobre controle glicêmico (TAYLOR, 

2001). A doença periodontal pode ocorrer mais precoce e severamente em pacientes 

diabéticos quando comparados aos indivíduos saudáveis mesmo em condições 

semelhantes de higiene (SALVI  et al., 2005).   

 

1.4.1 Mecanismos patogênicos da doença periodontal no diabetes 

Diversos fatores associados ao DM podem influenciar a progressão e 

agressividade da doença periodontal: tipo de diabetes (mais extensa em diabetes melito 

tipo 1), idade do paciente (aumento do risco durante e após a puberdade), maior duração 

da doença e controle metabólico inadequado (WEHBA et al., 2004; MARIN, et al., 

2002). Uma vez que a microbiota periodontal em pacientes com DM é similar à de não 

diabéticos (bactérias gram-negativas anaeróbicas como Actinobacillus, Bacteróides e 

Porphyromonas) (HERRING & SHAH, 2006), outros fatores, tais como hiperglicemia e 

anormalidades da resposta imune do hospedeiro frente às infecções bucais, parecem ser 

os responsáveis pela maior prevalência desta complicação em diabéticos (GREGHI et 

al., 2002;  VERNILLO, 2003). 

Sabe-se que a hiperglicemia é o principal fator complicador do diabetes, uma 

vez que leva à formação de proteínas quimicamente irreversíveis e de difícil 
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degradação. Em conseqüência, estas proteínas se acumulam nos tecidos afetando a 

migração e a capacidade das células de defesa (BRONDANI et al., 2002). A gravidade 

da destruição periodontal tem demonstrado que pode estar relacionada com os efeitos 

diretos e indiretos do controle glicêmico, além de outros fatores que podem estar 

envolvidos no processo. Embora alguns estudos apontem para um relacionamento 

bidirecional entre o controle glicêmico e a saúde periodontal, ainda não é claro se a 

melhora na saúde periodontal poderia levar a um melhor controle metabólico. Um dos 

parâmetros sistêmicos utilizados na maioria dos estudos é o controle metabólico do 

diabetes, avaliado por níveis de glicose no sangue ou pela hemoglobina glicada (HbA1). 

Para indivíduos com diabetes mellitus, o nível HbA1 é considerado satisfatório entre 6,5 

e 7%, sendo que valores superiores a 8% são inaceitáveis e exigem alguma forma de 

intervenção (TAN et al., 2006). 

O aumento de suscetibilidade à doença periodontal observada em pacientes 

com diabetes incluindo aspectos clínicos, celulares e imunológicos, foi verificada em 

estudos científicos (GRAVES et al., 2007).  A resposta inflamatória dos tecidos 

periodontais ao desafio microbiano é complexa e envolve uma rede de citocinas 

funcionando em sinergismo. É conhecido que alterações imunológicas moleculares 

resultantes de diabetes podem alterar citocinas no periodonto, onde conceitos atuais 

definem diabetes como uma inflamação sistêmica de baixo grau (FREEMAN et al., 

2002).          

Indivíduos com deficiente resposta imune não conseguem eliminar os 

microorganismos patogênicos, perpetuando o processo inflamatório. A inflamação 

crônica produz radicais livres de oxigênio que ativam metaloproteinases, que degradam 

o colágeno do ligamento periodontal diminuindo a fixação do dente ao processo 

alveolar e aumentando a profundidade do sulco gengival (HERRING & SHAH, 2006). 

Evidências fortes indicam que em lesões de periodontite crônica são relatados 

aumentos nos níveis de mediadores inflamatórios (citocinas e quimiocinas) na 

circulação sanguínea, onde estes podem induzir ou perpetuar efeitos sistêmicos. A 

elevação nos níveis destes mediadores pode ter efeitos deletérios na glicose e no 

metabolismo lipídico (NISHIMURA et al., 2003; GRAVES, 2008).  

As metaloproteinases de matriz também estão envolvidas no processo 

patológico da periodontite. Elevados níveis de MMPs ativadas podem provocar um 

desequilíbrio entre a produção e a degradação de colágeno, causando perda de inserção 

periodontal (EMINGIL et al., 2006). Um estudo prévio reportou aumento dos níveis de 
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MMP-8 e -9 em biópsias de tecido gengival de pacientes com periodontite e diabetes 

mellitus comparados com pacientes sistemicamente saudáveis com periodontite 

(KUMAR et al., 2006). 

Os pacientes diabéticos exibem resposta inflamatória acentuada aos LPS, 

liberando níveis mais altos de mediadores inflamatórios TNF-α, PGE 2, IL-1β e IL-6. A 

hiperglicemia e a hiperlipidemia decorrentes do diabetes, aumentam a suscetibilidade e 

agressividade das doenças periodontais por favorecerem a formação de produtos finais 

de glicosilação avançada ou “advanced glycation end products”(AGES). Os lipídeos 

expostos a aldose do açúcar são submetidos a um processo de glicosilação não 

enzimática e oxidação, o que resulta na formação dos AGEs. Inicialmente a formação 

destes compostos é reversível, podendo haver dissociação quando os níveis glicêmicos 

são normalizados. No entanto, se a hiperglicemia persistir, os rearranjos moleculares 

geram a formação irreversível dos AGEs (IACOPINO, 2001). 

Acumulados no plasma e em alguns tecidos, como o tecido gengival, os AGEs 

são responsáveis   pelo desenvolvimento de diversas complicações como: alteração no 

fenótipo dos macrófagos, redução da função dos leucócitos polimorfonucleares, 

aumento da destruição tecidual, alteração na produção de citocinas e perda óssea 

alveolar (LALLA et al., 2000; SOSKOLNE  & KLINGER, 2001; SANTANA et al., 

2003). 

Os RAGEs são os receptores mais bem descritos para os AGEs. Estão 

presentes em células endoteliais, células musculares lisas, linfócitos, monócitos e 

neurônios, tanto em animais quanto em humanos (HOLLA et al., 2001; LALLA et al., 

2000; SANTANA et al., 2003). A interação AGE-RAGE resulta na iniciação de sinais 

intracelulares, que por meio do aumento do estresse oxidativo faz com que o fenótipo 

celular possa ser alterado favorecendo a geração de um meio pró-inflamatório, ou seja, 

esta interação pode transformar macrófagos em células com fenótipo mais agressivo, 

expressando níveis mais elevados de citocinas como IL-1, IL-6 e TNF-α. Os níveis de 

IL-6 são elevados no plasma de pacientes obesos com diabetes tipo II. A hiperglicemia 

também resulta em aumento dos níveis de IL-6 (DANDONA et al., 2004). 

A liberação dessas citocinas é responsável pela ativação de osteoclastos e 

colagenases, conduzindo a destruição do tecido ósseo e conjuntivo. Além disso, células 

endoteliais podem apresentar aumento na permeabilidade e na expressão das moléculas 

de adesão, contribuindo para acentuar o processo inflamatório. E ainda fibroblastos 

podem demonstrar redução na produção de colágeno. Estas mudanças possivelmente 
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estão envolvidas no aumento da suscetibilidade à infecções, alterações vasculares e 

retardo na cicatrização (SOSKOLNE  & KLINGER, 2001). 

O bloqueio do RAGE em ratos diabéticos gera aceleração na cicatrização, 

diminuição da perda óssea alveolar, redução da inflamação e da liberação de citocinas. 

O uso de inibidores de IL-1 e TNF-α também reduz a progressão da resposta 

inflamatória e da perda óssea em modelos experimentais (ASSUMA  et al., 1998; 

GRAVES et al., 1998). 

A interação AGE-RAGE e a infecção periodontal estabelecem uma relação 

dupla de resposta metabólica e destruição tecidual, resultando em resposta tecidual 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. Da mesma forma o 

aumento na expressão de citocinas como o TNF-α dificulta o controle glicêmico uma 

vez que reduz a sensibilidade dos tecidos à insulina (GROSSI & GENCO, 1998).   

O tecido conjuntivo dos diabéticos tem seu metabolismo comprometido devido 

à redução da função e número de fibroblastos, menor síntese, maturação e estabilidade 

do colágeno, e maior quantidade de plasmócitos (FERREIRA & VANNUCCI et al., 

2004). 

As características funcionais de diversas moléculas da matriz extracelular são 

alteradas pela ação dos AGEs. O colágeno foi a primeira proteína em que se observou a 

presença de ligações intermoleculares covalentes produzidas pelos AGEs. O menos 

sensível à degradação enzimática é o colágeno glicosilado. Isso dificulta uma 

cicatrização normal do tecido danificado, o qual é observado com colágeno tipo IV 

proveniente da membrana basal glomerular quando exposta à ação das 

metaloproteinases. A formação de AGEs no colágeno tipo IV na membrana basal 

dificulta a associação lateral dessas moléculas em uma estrutura tridimensional 

complexa que gera reticulação das fibras de forma anárquica, causando aumento da 

permeabilidade . No colágeno tipo I, a agregação molecular resultante induz certa 

distorção da estrutura molecular da fibrila (GUGLIUCCI, 2000). O fator de crescimento 

de fibroblastos (FGF) tem a expressão do seu fator básico alterada nos pacientes 

diabéticos devido aos altos níveis de glicose, gerando inibição do crescimento das 

células do ligamento periodontal. A fibronectina (sinalizador para as células do 

ligamento periodontal entre o meio intra e extracelular) sofre alterações devido aos 

elevados níveis de glicose, ocasionando mudanças morfológicas e morte das células 
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desse ligamento; além disso, ocorre diminuição da resposta quimiotática das células do 

ligamento periodontal para o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF). Esse 

pode ser um dos fatores que levam à dificuldade de cicatrização em pacientes diabéticos 

e à causa da destruição mais grave na doença periodontal (GREGHI et al., 2002). O 

aumento da profundidade do sulco gengival com formação de bolsas gengivais e 

diminuição da pressão de oxigênio (PO2) contribui para proliferação bacteriana, 

resultando em piora da infecção e inflamação. Se houver comprometimento da 

circulação local, pode ocorrer invasão bacteriana do ligamento periodontal (BARTOLD 

& NARAYANAN, 2006). 

A hiperglicemia modifica o balanço metabólico promovendo diversas 

alterações nos tecidos vasculares. Dentre estas alterações destacam-se: glicosilação das 

apoproteínas (responsáveis pela captação de lipídios potencialmente aterogênicos), 

glicosilação do colágeno da parede dos vasos, aumento da agregação plaquetária com 

maior risco de tromboembolismo, aumento da permeabilidade vascular, alteração da 

atividade da proteína quinase provocando insuficiência vascular periférica gerada pela 

proliferação das células musculares e acúmulo subendotelial de proteínas do plasma, 

como a albumina, lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e imunoglobulina G (IgG) 

(ANTUNES et al., 2003; GUGLIUCCI, 2000; SOUSA et al., 2003; PALMER & 

SOORY, 2005). Essas alterações que ocorrem no tecido vascular do diabético alteram a 

difusão do oxigênio, transporte de nutrientes, migração de polimorfonucleares e 

monócitos/ macrófagos e a difusão de anticorpos, desencadeando desequilíbrio 

fisiológico que aumenta a suscetibilidade dos tecidos à doença periodontal (PALMER 

& SOORY, 2005). 

 

1.5 Tetraciclina: Minociclina  

O conceito de tratamento periodontal anteriormente era baseado na 

compreensão de que apenas os microorganismos e seus produtos eram os responsáveis 

pela destruição dos tecidos periodontais. A partir de pesquisas, houve uma mudança 

nesse conceito, onde verificou-se não só o papel dos  patógenos, mas também o papel 

dos mediadores inflamatórios na destruição local do periodonto inflamado 

(PAQUETTE & WILLIAMS, 2000). 

A terapia periodontal de rotina baseia-se no controle mecânico do biofilme 

dental por meio dos recursos de escovação dentária, da limpeza interdentária e da 

raspagem e do aplainamento radicular com ou sem acesso cirúrgico. Algumas 
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alternativas podem complementar estes procedimentos como o controle químico do 

biofilme dental ou a utilização de medicamentos que apresentam a propriedade de 

modulação da resposta do hospedeiro (FABIANA, 2006). 

A descoberta do primeiro membro da família das tetraciclinas em 1945 por 

Benjamin Duggar, a clortetraciclina, que é um produto da fermentação natural de uma 

bactéria do solo, Streptomyces aureofaciens, provocou uma corrida na pesquisa e 

obtenção de novas tetraciclinas com grande sucesso (SHLAES, 2006). 

As tetraciclinas possuem diversas propriedades favoráveis, tais como amplo 

espectro de ação, baixa toxicidade, baixo custo, e podem ser na maioria dos casos, 

administradas por via oral. São distribuídas à maioria dos fluidos orgânicos, podendo 

localizar-se nos ossos, fígado, baço e dentes (SHLAES, 2006). 

Além do uso em humanos, tetraciclinas são utilizadas na terapia animal para 

tratar infecções e promover o crescimento. Além disso, tigeciclina e minociclina têm 

sido indicadas no tratamento de MRSA (Staphyloccocus aureus resistente à meticilina) 

sendo um dos poucos antibióticos ativos contra essa linhagem disponíveis atualmente 

(JONES, 2006). Em relação às propriedades farmacológicas destes compostos, as 

tetraciclinas possuem uma série de propriedades não antibióticas e há vários estudos 

sendo conduzidos no sentido de se usar tetraciclinas no tratamento de doenças não 

infecciosas, tais como artrite reumatóide e câncer (ROBERTS, 2003). 

Tetraciclina, minociclina e doxiciclina têm sido mais prescritas para tratamento 

de infecções em humanos e, no caso da doxiciclina e da minociclina, isto se deve aos 

menores efeitos colaterais e ao reduzido número de doses requerido por dia de 

tratamento (ROBERTS, 2003). A respeito da utilidade clínica das tetraciclinas, estudos 

recentes têm apontado possíveis novos usos, em especial para tetraciclina, doxiciclina e 

minociclina. Estes antibióticos têm uma série de propriedades não antibióticas que não 

foram exploradas durante algum tempo, incluindo propriedades antiinflamatórias, 

imunossupressivas, inibição da lipase e colagenase, apoptose, angiogênese, entre outras 

(SAPADIN & FLEISCHMAJER, 2006) (Figura 4).  
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Figura 4 – Propriedades não antibióticas da tetraciclina e de seus 

derivados. 

Fonte: Sapadin & Fleischmajer, 2006. 

 

Estudos mostram que estes fármacos possuem propriedades antiinflamatórias, 

as quais não estão relacionadas com seu efeito antimicrobiano, mas com a habilidade 

em inibir a atividade da proteína quinase C e das MMPs, como também de modular as 

células (neutrófilos) e os mediadores inflamatórios, tais como, radicais de oxigênio, 

ácido araquidônico, PGE2 e óxido nítrico (D’AGOSTINO et al., 2001). A tabela 1 

resume os efeitos inibitórios das tetraciclinas na inflamação. 
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Tabela 1 – Efeitos inibitórios das tetraciclinas na inflamação. 

Drogas Efeitos inibitórios na inflamação 

TCN, DCN                                         Inibição da proliferação linfocitária humana por bloqueio da 

transformação blástica 

TCN                              Supressão da quimiotaxia de neutrófilos 

MCN                                                  

 

Inibição da transmigração de linfócitos T e da produção de 

MMP-9 em modelos murinos de encefalite autoimune 

MCN                                                  Inibição da ativação de linfócitos T, resultando em inibição da 

proliferação de células T 

MCN, DCN                                      Inibição da fosfolipase A2 

MCN                                                  Aumento da regulação antiinflamatória de IL-10 em explantes 

sinoviais           

MCN, DCN, CMT                              Inibição da expressão de NOS             

DCN, CMT-3                                      Degradação acelerada de NOS  

Legenda – CMT, Tetraciclina modificada quimicamente; DCN, Doxiciclina; MCN, 
Minociclina; TCN, Tetraciclina (Fonte: adaptado de Sapadin & Fleischmajer, 2006). 

 

Quanto ao sucesso de tetraciclinas no tratamento de periodontites, não se sabe 

ainda se é devido às suas propriedades antibacterianas ou suas propriedades não 

antibacterianas, ou uma combinação das duas e isso tem sido tema de grande debate 

(ROBERTS, 2003).  

A minociclina é uma tetraciclina de 2ª geração, semissintética, que possui um 

largo espectro de atividade antimicrobiana e efeitos antiinflamatórios completamente 

separados e distintos de sua ação antimicrobiana (AMIN et al., 1996; GOLUB et al., 

1998) (Figura 5).  

Tem sido usado como adjuvante no tratamento periodontal, através de 

administração local ou sistêmica, demonstrando sua eficácia contra 

periodontopatógenos (WILLIAMS et al., 2001). 
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                           Minociclina 

Figura 5 - Estrutura química da Minociclina e Tetraciclina. 
 

Segundo Vandekerckhove et al. (1998) e Mombelli e Samaranayake  (2004), a 

minociclina pode ser empregada sob três formas de apresentação: filme, micro-esfera  e 

pomada, sendo que a utilização em pomada (minociclina a 2%), 3 a 4 vezes durante 2 

semanas associadas à raspagem e alisamento radiculares, apresentou melhora 

significativa dos parâmetros clínicos (redução significante na profundidade da 

sondagem de bolsa) e microbiológicos, em comparação à raspagem e alisamento 

radicular isolado. 

Esta tetraciclina que é rapidamente absorvida por via oral, apresenta uma meia-

vida prolongada e possui baixa propensão para produzir a resistência aos antibióticos, 

sendo  

comumente utilizada no tratamento de doenças crônicas tais como acne e rosácea 

(ELKAYAM et al., 1999). Apresenta outros efeitos biológicos independentes de sua 

ação antimicrobiana, incluindo: inibição da matriz das metaloproteinases 

(GREENWALD & GOLUB, 1994), da expressão da NOS (AMIN et al., 1996), da 

progressão de tumores e reabsorção óssea (DE CLERK et al., 1994) e da inflamação. O 

fato de propriedades adicionais da minociclina não terem sido exploradas no tempo de 

sua descoberta, tais como as propriedades antiinflamatórias,  novos estudos clínicos 

poderiam ser desenvolvidos em modelos experimentais, a fim de verificar a ação deste 

composto sobre mediadores inflamatórios (RAMAMURTHY et al., 2008). 

Novaes et al. (2007) salientaram que a incorporação de antibioticoterapia local 

(minociclina) ou sistêmica (doxiciclina), ao tratamento periodontal não cirúrgico, pode 

diminuir o grau de infecção periodontal, como também os níveis de hemoglobulina 

glicada e de marcadores inflamatórios. 
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 O emprego de agentes antimicrobianos vem se incorporando, ao tratamento da 

doença periodontal. Dentre os mais utilizados estão a tetraciclina, metronidazol, 

clorexidina, doxiciclina e a minociclina (ABAGARO  et al., 2004). 

Estudos prévios indicam que o tratamento da doença periodontal pela 

administração local de minociclina pode produzir redução da infecção e inflamação 

periodontal (LU & CHEI, 2005). Este tratamento periodontal não cirúrgico pode 

melhorar os níveis de citocinas e ser efetivo no controle da progressão da periodontite 

(NAVARRO-SANCHEZ et al., 2007).  

O uso da terapia antibiótica em conjunção com a terapia periodontal não 

cirúrgica pode ser de grande valor no tratamento de pacientes diabéticos com 

periodontite (JANKET et al., 2005). O tratamento com microesferas de minociclina 

(Arestin) adjunto a terapia periodontal de raspagem e aplainamento radicular em 

pacientes com periodontite e diabetes tipo I, promoveu uma efetiva redução na 

profundidade das bolsas periodontais, providenciando um ganho nos níveis de inserção 

(SKALERIC et al., 2004). 

A administração local de minociclina em bolsas periodontais é efetiva no 

controle metabólico de pacientes com diabetes tipo II, decorrente da redução dos níveis 

de TNF-α e consequentemente a melhora da resistência à insulina. O TNF-α pode 

exercer um importante papel na resistência à insulina (IWAMOTO  et al., 2001). 

Mais recentemente pesquisas sugerem que a aplicação local de minociclina 

associada ao tratamento periodontal não somente melhora a doença periodontal, como 

também aumenta a adiponectina sérica em pacientes com diabetes tipo II 

(MATSUMOTO et al., 2009). No entanto verifica-se que ainda são poucas as pesquisas 

relacionando os efeitos do tratamento periodontal convencional com ou sem a aplicação 

adjunta de antibióticos locais em pacientes com doença periodontal e diabetes mellitus 

tipo II não controlado (DE LIMA et al., 2004).  

Basegmez et al. (2010) avaliaram os efeitos da minociclina  administrada 

sistemicamente, sobre os parâmetros clínicos e bioquímicos da periodontite crônica. A 

minociclina demonstrou benefícios clínicos como redução do índice de placa, do 

sangramento e da profundidade do sulco, bem como do nível de inserção. Houve 

também redução nos níveis de MMP-8 e PGE2, indicando uma promissora capacidade 

modulatória da minociclina.  

Recente estudo avaliou mudanças em parâmetros clínicos (profundidade de 

sondagem, sangramento à sondagem, escore de placa e nível de inserção clínica) e 
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níveis de biomarcadores inflamatórios (IL-6, HbA1, proteína reativa crônica e RAGEs) 

em pacientes com periodontite crônica e diabetes tipo II, após terapia periodontal não 

cirúrgica de raspagem e alisamento radicular (RAR) com e sem a administração 

subgengival de minociclina. O grupo tratado com RAR associada à administração de 

minociclina demonstrou uma melhora significante e efeitos mais prolongados na 

redução da profundidade do sulco e no nível de inserção clínica, quando comparado ao 

grupo tratado apenas como RAR.  Os resultados sugerem que em ambos os grupos 

houve uma significante melhora periodontal e uma moderada melhora nos níveis de 

HbA1, mas não houve um efeito significante nos níveis plasmáticos de IL-6, de proteína 

reativa crônica e dos RAGEs (SHIH-JUNG  et al., 2011).   

Embora existam alguns relatos da atividade antiinflamatória da minociclina nos 

processos inflamatórios centrais, poucas pesquisas relatam seus efeitos sistêmicos em 

inflamações agudas periféricas, mais especificamente sobre as alterações histológicas 

periodontais e bioquímicas decorrentes da associação periodontite e diabetes. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O surgimento de um novo ramo na periodontia denominado Periodontia Médica, 

tem proporcionado inúmeras pesquisas, que apontam vários indícios de associação da 

doença periodontal com doenças sistêmicas, caracterizando uma relação bidirecional 

segundo a qual as doenças periodontais podem influenciar negativamente a saúde geral 

das pessoas, assim como patologias diversas podem interferir na saúde periodontal 

(MACHIAVELLI & PIO, 2008). 

A periodontite pode ser tratada com sucesso através da melhoria da higiene oral, 

eliminação de fatores retentivos de placa e realização de procedimentos de raspagem e 

alisamento radicular, combinados ou não com cirurgias periodontais. Entretanto estes 

procedimentos podem ter resultados limitados em determinadas formas da doença, ou 

em sítios no qual há dificuldade de acesso à instrumentação mecânica 

(POURZARANDIAN et al., 2005).  

As medicações sistêmicas são de grande valor na terapia periodontal. Vários 

benefícios têm sido associados a estas, tais como, redução da profundidade de 

sondagem, recuperação do ligamento periodontal, redução dos patógenos periodontais e 

diminuição da necessidade de cirurgia periodontal (KIRKWOOD et al., 2007).  

A correlação entre diabetes e doença periodontal é um tema bastante discutido 

na literatura. Entretanto, o papel das medicações sistêmicas sobre as alterações 

histológicas periodontais e sobre as alterações bioquímicas decorrentes da associação 

periodontite e diabetes são pouco conhecidas. Embora haja alguns relatos de atividade 

anti-inflamatória das tetraciclinas de 2ª geração, principalmente da minociclina , nos 

processos inflamatórios centrais(GIULIANE et al., 2005; PADI & KULKARNI, 2008 ), 

há poucas pesquisas relatando seus efeitos em inflamações agudas 

periféricas(ALADAKAKI, et al.,2008). 

Considerando estes aspectos, torna-se relevante avaliar a atividade da 

minociclina na modulação da resposta inflamatória, utilizando ratos com periodontite 

experimental e diabetes. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

→ Avaliar os efeitos anti-inflamatórios e antirreabsortivos ósseos da minociclina  na 

doença periodontal experimental em ratos diabéticos e normais. 

 

3.2 Específicos 

 

→ Avaliar as características histológicas dos tecidos periodontais em maxilas de ratos 

Wistar decorrentes do uso sistêmico de minociclina em modelos experimentais de 

periodontite induzida e diabetes. 

 

→ Avaliar a atividade da minociclina sobre os mediadores inflamatórios TNF-α, iNOS 

e MMP-9, em modelos experimentais de periodontite e diabetes. 

 

→ Avaliar o perfil de segurança da minociclina por dosagens de Aspartato 

aminotransferase (AST) e de Alanina aminotransferase (ALT), em modelos 

experimentais de periodontite e diabetes. 

 

→ Avaliar a ação da minociclina sobre os parâmetros metabólicos sanguíneos: Glicose, 

Triglicerídeos e Colesterol, em modelos experimentais de periodontite e diabetes. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Animais experimentais 

Foram utilizados ratos Wistar (Rattus Novergicus), machos com peso variando 

entre 250 a 300 gramas, provenientes do Biotério da Faculdade de Medicina de Juazeiro 

do Norte (FMJ). Os animais foram acondicionados em gaiolas apropriadas, em número 

de 5 animais por gaiola, sob condições de temperatura e umidade adequadas .Todos 

receberam água e ração ad libitum. Este trabalho foi realizado de acordo com os 

princípios éticos para experimentação animal adotados pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA) e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Animal da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) através do 

protocolo nº 84/11. 

 

4.2 Aparelhos e Instrumentos Laboratoriais  

 Aparelho autoanalyser LabMax- 240 (Labtest); 

 Balança digital eletrônica para pesagem de animais – Filizola; 

 Balança analítica (Analytical Standard- Ohaus); 

 Centrífuga (Centrifuge 5804R-Eppendorf); 

 Destilador de água(Cristófoli); 

 Fio de sutura náilon 3.0 (Suture point®); 

 Geladeira e freezer ( -70º); 

 Instrumental cirúrgico (agulhas, bisturis, pinças, porta-agulhas, tesouras); 

 Materiais diversos (lâminas, lamínulas, seringas, gazes, cassetes, luvas 

cirúrgicas); 

 Medidor de pH Hanna Instruments HI 8519N; 

 Microondas; 

 Microscópio óptico binocular (Nikon); 

 Microscópio óptico Leica, acoplado com Câmera a e Software Analisador de 

Imagens; 

 Micrótomo (LEICA RM 2125 RT); 

 Papel de filtro; 

 Parafina para preparações histológicas; 

 Pipetas manuais e automáticas; 
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 Ponteiras para pipetas automáticas; 

 Vidraria (béqueres, provetas, tubos de ensaio); 

 Vortex; 

 

4.3 Drogas, Anticorpos, Soluções e Reagentes utilizados  

 Ácido etilenodiamino tetra-acético - EDTA (Proquímios); 

 Ácido nítrico 7% (Sigma); 

 Água destilada; 

 Álcool etílico 70%(Reagen); 

 Aloxano monoidratado (Sigma); 

 Anticorpo primário de coelho anti-iNOS (Santa Cruz Biothechnology); 

 Anticorpo policlonal primário de coelho para  MMP-9 (Santa Cruz 

Biothechnology); 

 Anticorpo policlonal goat para TNF- α (Santa Cruz Biothechnology); 

 Anticorpo secundário (de detecção) biotinilado anti-IgG de coelho (Santa Cruz 

Biothechnology); 

 Anticorpo secundário donkey anti-IgG de coelho(Santa Cruz Biothechnology);  

 Cloridrato de Xilazina a 2% (Rompun® - Bayer, Brasil, 10mg/kg); 

 Eosina (Merck); 

 Éter sulfúrico (Dinâmica, Brasil); 

 Formol tamponado 10% (Sigma); 

 Hematoxilina (Merck); 

 Ketamina (Francotar® - Virbac, Brasil) (100mg/mL ampola); 

 Kits de análise bioquímica (Labtest, Brasil); 

 Leite desnatado (Molico®); 

 Minociclina (Deg Imp. de Produtos Químicos Ltda, São Paulo, SP, lote: 

05NY01.HQ00811#5); 

 PBS-tween 20, 0,1%; 

 Peróxido de hidrogênio a 3%; 

 Solução de cloreto de sódio a 0,9%; 

 Tampão citrato 0,1M ( pH 6.0). 
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4.4 Modelo de Periodontite Experimental 

Para inserção da ligadura os animais foram pesados e anestesiados com 

Ketamina (Francotar® - Virbac, Brasil, 90mg/kg) e Cloridrato de xilazina a 2% 

(Rompun® - Bayer, Brasil, 10mg/kg) administrados  por via intraperitoneal (i.p.). 

O modelo de periodontite experimental (LIMA et al., 2004)  consistiu em 

inserir um fio de sutura náilon 3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Utilizou-se 

previamente à passagem do fio, uma guia nos espaços interproximais mesial e distal do 

dente supracitado a fim de facilitar a colocação do fio. O nó cirúrgico deverá ficar 

voltado para a face vestibular da boca do animal. Em um grupo de animais foi realizada 

a eutanásia, através de deslocamento cervical, no 11º dia (LIMA et al., 2000;  LIMA et 

al., 2004) e no outro grupo realizou-se a eutanásia no  30º dia (GALVÃO et al., 2003). 

Os animais foram pesados no início e no término dos experimentos. 

 

4.5 Modelo diabético aloxânico 

O modelo diabético aloxânico é reconhecido pela similaridade ao quadro 

diabético insulino-dependente (LENZEN, 2008). 

A aplicação de aloxano por injeção intravenosa destrói seletivamente as células 

β pancreáticas, sendo captadas rapidamente pelos transportadores de glicose (GLUT2) e 

causando formação de radicais livres após uma série de reações que culminam com a 

lesão celular (LENZEN, 2008). 

Estudo demonstrou que no período de 24 horas após a aplicação de aloxano, 

ratos Wistar sofrem redução do peso e ingestão alimentar, concomitante a aumento da 

ingestão hídrica e redução do número de leucócitos circulantes, indicando que parte dos 

sinais de diabetes causados pelo aloxano manifesta-se em curto prazo após 

administração da droga (LEME et al., 2010). Em outro estudo, Umesh et al. (2005) 

demonstraram que hiperlipidemia e hiperglicemia são características comuns no 

diabetes mellitus induzido por aloxano em animais. 

Para a indução do diabetes, administrou-se aloxano monoidratado (Sigma, 

EUA), diluído a 2% em solução salina com jejum prévio de 48 horas, dose única (40 

mg/kg), por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana como acesso. Os animais 

foram previamente submetidos à inalação com éter, para posterior injeção da droga 

diabetogênica. Após 48 horas da administração do aloxano, os animais foram sedados 
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com éter e posteriormente realizada a coleta por capilar de 1 ml de sangue do plexo 

retro-orbital para a análise  da glicemia . 

Os animais que apresentaram glicemia superior a 200mg/dL foram 

considerados diabéticos (CARVALHO et al., 2003) e selecionados para o experimento. 

A periodontite foi induzida após 24 horas da confirmação do estado diabético dos 

animais. O peso dos animais foi registrado no início e no término dos experimentos. 

 

4.6 Grupos experimentais 

Para as análises histopatológicas do periodonto e dos níveis de glicemia, 

colesterol total, triglicerídeos, aspartato aminotransferase (AST) e de alanina 

aminotransferase (ALT) foram realizadas com os grupos abaixo (média de seis animais 

por grupo) (Figura 6).  

A coleta para análise dos níveis de glicemia, colesterol, triglicerídeos, AST 

(aspartato amino transferase) e ALT (alanina amino transferase) foi realizada no início e 

no término do experimento. 

A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 

3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Nos grupos DPE + DIA, a DPE foi 

induzida 24 horas após a confirmação do estado diabético.  

Neste experimento, os animais dos grupos tratados, receberam a minociclina 

(doses de 25 ou 50mg/Kg) por via oral, 60 minutos antes da indução da DPE e 

diariamente até o 11º ou 30º dia do experimento.  

O delineamento experimental dos grupos avaliados neste estudo está 

representado na figura 5. 

Grupo normal  

Este grupo foi constituído por animais que não foram submetidos a nenhum 

estímulo ou procedimento inflamatório, assim como nenhuma medicação foi 

administrada, a fim de verificar a existência de alguma alteração nos parâmetros 

analisados entre os grupos. 

 Grupos com DPE não tratados 

Estes grupos foram constituídos por animais não diabéticos submetidos à DPE, 

os quais não receberam tratamento, sendo sacrificados após o 11º ou após o 30º dia de 

experimento. 

 Grupos com DPE + DIABETES não tratados 
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Estes grupos foram constituídos por animais submetidos à DPE + DIABETES, 

os quais não receberam tratamento, sendo sacrificados após o 11º ou após o 30º dia de 

experimento. 

Grupos com DPE tratados  

Estes grupos foram constituídos por animais submetidos à DPE, os quais 

receberam tratamento com minociclina por via oral, nas doses de 25 e 50 mg/Kg 

,respectivamente, 1 hora antes da indução da periodontite e  diariamente após a cirurgia 

de indução da DPE até o dia do sacrifício no 11º ou no 30º dia de experimento. 

Grupos com DPE + DIABETES tratados 

Estes grupos foram constituídos por animais submetidos à DPE + DIABETES, 

os quais receberam tratamento com minociclina por via oral, nas doses de 25 e 50 

mg/Kg , respectivamente , 1 hora antes da indução da periodontite e  diariamente após a 

cirurgia de indução da DPE até o dia do sacrifício no 11º ou no 30º dia. 

                                               

                                                                                   

 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Figura 6 – Delineamento experimental dos grupos para análise 

histopatológica e bioquímica. 

DPE + MINO (25 e 50)        DPE + DIA + MINO (25 e50) 
              (Via oral)                          (Via oral) 
 

(11 ou 30 dias) 
 

    

NORMAL            DPE           DPE+DIA       
                                  
                  

(11 ou 30 dias) 
 

 

GRUPOS 
EXPERIMENTAIS 
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Nos ensaios imunohistoquímicos para detecção do fator de necrose tumoral 

alfa (TNF-α), óxido nítrico sintase induzida (iNOS) e metaloproteinase -9 (MMP-9), 

utilizou-se em média quatro animais por grupo. Os grupos utilizados nestes ensaios 

foram (Figura 7). 

Grupo normal  

Este grupo foi constituído por animais que não foram submetidos a nenhum 

estímulo ou procedimento inflamatório, assim como nenhuma medicação foi 

administrada, a fim de verificar a existência de alguma alteração nos parâmetros 

analisados entre os grupos. 

 Grupo com DPE não tratados 

Este grupo foi constituído por animais não diabéticos submetidos à DPE, os 

quais não receberam tratamento, sendo sacrificados após o 11º dia de experimento. 

 Grupo com DPE + DIABETES não tratados 

Este grupo foi constituído por animais submetidos à DPE + DIABETES, os 

quais não receberam tratamento, sendo sacrificados após o 11º de experimento. 

Grupo com DPE tratados  

Este grupo foi constituído por animais submetidos à DPE, os quais receberam 

tratamento com minociclina por via oral, na dose de 50 mg/Kg, 1 hora antes da indução 

da DPE e  diariamente até o dia do sacrifício no 11º dia de experimento. 

Grupo com DPE + DIABETES tratados 

Este grupo foi constituído por animais submetidos à DPE + DIABETES, os 

quais receberam tratamento com minociclina por via oral, na dose 50 mg/Kg, 1 hora 

antes da indução da DPE e  diariamente até o dia do sacrifício no 11º dia.  
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Figura 7– Delineamento experimental dos grupos para análise imunohistoquímica. 
 

 

4.7 Parâmetros avaliados 

4.7.1 Análise histopatológica do periodonto 

As análises histopatológicas foram realizadas em cortes seriados da hemiarcada.  

Ao término do experimento (11 e 30 dias), os animais foram sacrificados e suas hemiarcadas 

removidas. Estas foram fixadas em formol a 10% durante 24 horas, sendo submetidas 

posteriormente a tratamento com EDTA (Ácido etilenodiamino tetra-acético) a 10%, por até 

20 dias, para desmineralização. A seguir, as hemiarcadas foram suspensas em sulfato de 

sódio a 5%, sendo então incluídas em parafina. Após este procedimento, foram feitos cortes 

seriados e as lâminas obtidas foram coradas pelo método HE. 

      Grupos Experimentais 
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Para a análise microscópica da hemiarcada com a coloração HE, foi 

considerada a região entre o 1º e 2º molar, onde foram avaliados os aspectos 

inflamatórios, bem como o estado de preservação do processo alveolar e cemento. Para 

avaliação histopatológica fizemos uma adaptação aos escores padronizados no 

Laboratório da Farmacologia da Inflamação e do Câncer (Leitão et al., 2005), 

acrescentando aos escores histopatológicos a avaliação não só do infiltrado celular 

inflamatório e da integridade do cemento e do osso alveolar, mas também da posição do 

epitélio juncional. Os escores inflamação gengival/periodontal são descritos abaixo: 

Escore 0: Ausência ou discreto infiltrado de células inflamatórias leucocitárias 

no córion; exocitose no epitélio juncional; cemento e osso alveolar preservados. 

Escore 1: Moderado infiltrado de células inflamatórias leucocitárias no córion; 

migração parcial do epitélio juncional;  traços de reabsorção do osso alveolar e do 

cemento. 

Escore 2: Intenso infiltrado inflamatório de células leucocitárias no córion; 

migração apical do epitélio juncional; extensa reabsorção do osso alveolar e do 

cemento. 

Escore 3: Intenso infiltrado inflamatório de células leucocitárias no córion; 

migração apical do epitélio juncional; extensa reabsorção do osso alveolar e do 

cemento; áreas de necrose de coagulação; colônias bacterianas. 

 

4.7.2 Análise dos parâmetros bioquímicos  

A determinação da glicemia e dos níveis de colesterol total, triglicerídeos, AST 

e ALT foram realizadas em todos os grupos experimentais. As amostras de sangue 

foram coletadas a partir do plexo orbital dos animais, no início e no término do 

experimento. Nos grupos onde foi induzido o diabetes as amostras foram coletadas 48 

horas após a administração do aloxano e no término do experimento. Para dosagem de 

glicose foi utilizado um sistema padronizado, cuja determinação baseia-se na 

metodologia GOD-Trinder. Foi utilizada para a dosagem de colesterol total e 

triglicerídeos a metodologia enzimática-colorimétrica. Para determinação dos níveis de 

transaminases (AST e ALT) foi utilizada a metodologia proposta por Reitman e 

Frankel. 
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4.7.3 Imunohistoquímica para a detecção do TNF- α, da enzima óxido nítrico sintase 

induzida (iNOS) e da metaloproteinase-9 (MMP-9). 

A imunohistoquímica para TNF- α, iNOS e MMP-9 foi realizada utilizando o 

método da estreptoavidina-biotina-peroxidase (HSU et al., 1981). No 11º dia os animais 

foram sacrificados e tiveram suas maxilas removidas, fixadas em formol a 10% durante 

24 horas, sendo posteriormente, submetidas a tratamento com EDTA 10% para 

desmineralização por um período de 20 dias. Após desmineralização as peças 

devidamente acondicionadas em cassetes foram imersas em álcool a 70%. Em seguida, 

as hemiarcadas foram suspensas em sulfato de sódio a 5%, sendo então incluídas em 

parafina. Após este procedimento, foram feitos cortes de 4µm em micrótomo 

apropriados e colocados em lâminas de L-polilisina. Os cortes foram desparafinizados, 

hidratados em xilol e álcool e imersos em tampão citrato 0,1 M (pH 6,0), sob 

aquecimento em forno microondas 15 minutos para recuperação antigênica. Após o 

resfriamento, obtido em temperatura ambiente por 20 minutos, foram feitas lavagens 

com solução tamponada de fosfato (PBS), intercaladas com o bloqueio da peroxidase 

endógena com solução de H2O2 a 3% por 15 min. Os cortes foram incubados com leite 

desnatado 10% por 30 min. Em seguida, os cortes foram incubados “overnight” (4ºC) 

com anticorpo primário de coelho para iNOS diluído em 1:200, com anticorpo 

policlonal primário de coelho para MMP-9 diluído em 1:200 e com anticorpo policlonal 

goat para TNF- α diluído em 1:200 em PBS com albumina sérica bovina (BSA). No dia 

seguinte lavar as lâminas em PBS (1 min.), para depois incubar com anticorpo 

secundário (de detecção) biotinilado anti-IgG de coelho para iNOS e MMP-9, diluído 

em 1:200 em PBS-BSA,  por 30 minutos . Para o TNF- α utilizamos o anticorpo 

secundário donkey anti-IgG de coelho diluído em 1:200 em PBS-BSA,  por 30 minutos. 

Depois de lavado, os cortes foram incubados com o complexo estreptoavidina-biotina-

peroxidase conjugada (complexo ABC Vectastain ®) por 30min. Após lavar com PBS, 

seguiu-se a coloração com o cromógeno DAB, seguida por contra-coloração com 

hematoxilina de Mayer. Por fim, realizou-se a desidratação das amostras e montagem 

das lâminas. Controles negativos foram processados simultaneamente como descritos 

acima, sendo que o anticorpo primário foi substituído por PBS-BSA 5%. 
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4.8 Análise estatística 

Os resultados foram expressos como média ± EPM (erro padrão da média). 

Para as comparações entre os grupos utilizou-se a Análise de Variância (ANOVA) 

associada ao teste de comparações múltiplas de Newman-Keuls. 

Nas análises histopatológicas o teste estatístico aplicado foi o de Tukey. Em 

todas as análises estatísticas foi considerado como estatisticamente significante um 

valor p menor que 5% (p<0,05). O software GraphPad Prism® versão 5.00 para 

Windows® (GraphPad Software, 2007) foi utilizado tanto para a realização dos 

procedimentos estatísticos como para a elaboração dos gráficos. 
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5  RESULTADOS 

              Um grupo de animais normais, sem DPE e diabetes, com preservação do 

processo alveolar e cemento, foi utilizado como padrão de normalidade (Figura 6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Fotomicrografia de periodonto de animal normal sem DPE e sem 

diabetes (HE 40x; Barra 100µm).  

 

5.1 Efeito da minociclina sobre os modelos experimentais de doença periodontal e 

diabetes (Estudo de 11 dias). 

 

5.1.1 Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, sobre as alterações histopatológicas 

observadas na doença periodontal  experimental.  

A análise histopatológica dos ratos com doença periodontal experimental, sem 

tratamento, revelou intenso infiltrado inflamatório e extensas áreas de reabsorção do 

osso alveolar (Figuras 9A1 e 9A2) recebendo escore e variação 3 (3-3) (Tabela 2; 

Figura 10) semelhante ao grupo DPE que recebeu minociclina 25mg/Kg (Figura 9 B1 e 

9B2). 

O tratamento com minociclina 50 mg/Kg, reduziu, de forma significativa 

p<0,05, a infiltração de células inflamatórias  e preveniu a reabsorção do cemento e 

osso alveolar mostrando características de reparo (Tabela 2; Figura 10). Observou-se 

ainda epitélio juncional longo nos animais tratados com minociclina 50 mg/Kg (Figura 

9C1 e 9 C2).  

 
100 µm 
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Figura 9 – Fotomicrografias de periodonto de animais submetidos à DPE que 

receberam M25 ou M50 e de animais com DPE sem tratamento, na coloração 

hematoxilina-eosina (HE). Estudo de 11 dias. 

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Os animais receberam tratamento com 
minociclina nas doses de 25 ou 50mg/Kg administrada 60 minutos antes da indução da 
DPE e diariamente até o 11º dia onde foi realizado o sacrifício dos animais. A1 – 
Periodonto de animal submetido à DPE, sem tratamento, mostrando unidades dentárias 
inseridas em osso alveolar exibindo intenso infiltrado inflamatório e áreas de reabsorção 
do osso alveolar (HE 40x; Barra 100µm). A2 – Periodonto de animal submetido à DPE, 
sem tratamento, mostrando reabsorção do cemento (HE 100x; Barra 50µm). B1 – 
Periodonto de animal submetido à DPE e tratado com M25, exibindo intenso infiltrado 
inflamatório e extensas áreas de reabsorção do osso alveolar (HE 40x; Barra 100µm). 
B2 – Periodonto de animal submetido à DPE e tratado com M25, apresentando 
seqüestro ósseo em meio a infiltrado inflamatório de células leucocitárias no córion (HE 
100x; Barra 50µm). C1 – Periodonto de animal submetido à DPE e tratado com M50, 
mostrando o epitélio juncional longo e com exocitose (HE 40x; Barra 100µm). C2 – 
Periodonto de animal submetido à DPE e tratado com M50, mostrando alterações 
inflamatórias limitadas às áreas superficiais e na profundidade, com preservação do 
cemento (HE 400x; Barra 22µm). EJ – epitélio juncional; INF – Infiltrado inflamatório; 
EXO – exocitose; Ba – bactérias Actinomyces; EJL – epitélio juncional longo; REM – 
restos epiteliais de Malassez. 
 
Tabela 2 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre as alterações histopatológicas observadas em ratos com DPE no período de 

11 dias. 

Estudo 11dias DPE DPE M(25) DPE M(50) 

Escores           3(3-3)  3 ( 2-3 )  0 (0-1)*, ** 

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Os animais receberam tratamento com 
minociclina nas doses de 25 e 50 mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo 
sacrificados após o 11º dia de estudo. Os dados representam mediana e variação de pelo 
menos 6 animais, dos seguintes parâmetros avaliados: infiltrado de células inflamatórias 
leucocitárias no córion; posição do epitélio juncional; integridade do cemento e do osso 
alveolar. *p<0,05 representa diferenças estatísticas em relação ao grupo DPE (não-
tratados); **p<0,05 representa diferenças estatísticas em relação aos animais com DPE 
tratados com minociclina 25 mg/Kg (ANOVA, Tukey). 
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Figura 10 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre as alterações histopatológicas observadas na doença periodontal  

experimental (DPE) em ratos no período de 11 dias. 

Legenda: Os dados foram apresentados sob a forma de média ± EPM. *p<0,05 em 
relação ao grupo DPE não tratado. **p<0,05 em relação ao grupo DPE tratados com 
minociclina 25 mg/Kg. O número de ratos utilizados foi, no mínimo, seis (ANOVA, 
Tukey). 

 

5.1.2 Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, sobre as alterações histopatológicas 

observadas na doença periodontal experimental associada ao modelo experimental 

de diabetes. 

A análise histopatológica do periodonto do grupo com doença periodontal 

experimental associada ao diabetes (DPE+DIA) não tratado, mostrou intensa destruição 

do osso alveolar e cemento (Figuras 11A1 e 11A2; Tabela 3), semelhante ao grupo 

DPE+DIA tratado com minociclina 25mg/Kg (Figuras 11B1 e 11B2; Tabela 3).  

A minociclina na maior dose avaliada (50 mg/Kg) foi capaz de prevenir a 

reabsorção do cemento e osso alveolar (Figura 12; Tabela 3) ,mostrando características 

de reparo (Figuras 11C1 e 11C2).  
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Figura 11 – Fotomicrografias de periodonto de animais submetidos à DPE+DIA 

que receberam M25 ou M50 e de animais com DPE+DIA sem tratamento, na 

coloração hematoxilina-eosina (HE). Estudo de 11 dias. 

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano (40 mg/kg), por via endovenosa. A DPE foi induzida após 24 horas da 
confirmação do estado diabético. Os animais receberam tratamento com minociclina nas 
doses de 25 ou 50 mg/Kg (v.o.), administradas 60 minutos antes da indução da DPE e 
diariamente , sendo sacrificados no 11º dia de estudo. A1 – Periodonto de animal 
submetido à DPE+DIA, sem tratamento, mostrando destruição intensa osso alveolar e 
cemento (HE 40x; Barra 100µm). A2 – Periodonto de animal submetido à DPE+DIA, 
sem tratamento, mostrando seqüestro ósseo em meio a infiltrado inflamatório de células 
leucocitárias no córion (HE 100x; Barra 50µm). B1 – Periodonto de animal submetido à 
DPE+DIA e tratado com M25, mostrando intensa reabsorção óssea alveolar com 
migração apical do epitélio juncional (HE 40x; Barra 100µm). B2 – Periodonto de 
animal submetido à DPE+DIA e tratado com M25, com presença de bactérias, sem 
necrose de coagulação (HE 100x; Barra 50µm). C1 – Periodonto de animal submetido à 
DPE+DIA e tratado com M50, mostrando unidades dentárias inseridas em osso alveolar 
com formação de epitélio longo (HE 40x; Barra100µm). C2 – Periodonto de animal 
submetido à DPE+DIA e tratado com M50, onde se observa ligamento periodontal e 
osso alveolar sem alterações histológicas (HE 400x; Barra 22µm). INF – Infiltrado 
inflamatório; SO – sequestro ósseo; Ba – bactérias; EJ – epitélio juncional; OA – osso 
alveolar; LP – ligamento periodontal. 
 
Tabela 3 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre as alterações histopatológicas observadas em ratos com DPE+DIA no 

período de 11 dias. 

Estudo 11 dias DPE+DIA DPE+DIA M(25) DPE+DIA M(50) 

Escores           3 (3-3)  3 ( 2-1 )* 0 (1-0) *, ** 

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano monoidratado (Sigma, EUA), dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução 
salina com jejum prévio de 48 horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana 
como acesso. Os animais receberam tratamento com minociclina nas doses de 25 e 50 
mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 11º dia de 
estudo. Os dados representam mediana e variação de pelo menos 6 animais, dos 
seguintes parâmetros avaliados: infiltrado de células inflamatórias leucocitárias no 
córion; posição do epitélio juncional; integridade do cemento e do osso alveolar. 
*p<0,05 representam diferenças estatísticas em relação ao grupo DPE+DIA não-
tratados; **p<0,05 representa diferenças estatísticas em relação aos animais com DPE + 
DIA tratados com minociclina 25 mg/Kg (ANOVA, Tukey). 
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Figura 12 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre as alterações histopatológicas observadas na doença periodontal  

experimental associada ao diabetes (DPE+DIA) em ratos no período de 11 dias. 

Legenda: Os dados foram apresentados sob a forma de média ± EPM. *p<0,05 em 
relação ao grupo DPE+DIA não tratados; **p<0,05 representa diferenças estatísticas em 
relação aos animais com DPE+DIA tratados com minociclina 25 mg/Kg. O número de 
ratos utilizados foi, no mínimo, seis. (ANOVA, Tukey). 
 
 

5.1.3 Análise dos parâmetros bioquímicos 

5.1.3.1 Glicemia 

A doença periodontal experimental (DPE) não aumentou a glicemia no 11º dia 

quando comparada ao dia 0. A administração oral de minociclina 25 e 50 mg/Kg não 

reduziu os níveis normais de glicemia  (Figura 13). Foi observado que mesmo em ratos 

diabéticos, a DPE não aumentou a glicemia de forma significante no 11º dia em relação 

ao dia 0 (Figura 14). 
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Figura 13 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre a glicemia em ratos com doença periodontal  experimental (DPE) no período 

de 11 dias.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Os animais receberam tratamento com 
minociclina nas doses de 25 e 50 mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo 
sacrificados após o 11º dia de estudo. Os dados foram apresentados sob a forma de 
média ± EPM. Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos: DPE 
não tratado, DPE tratado com minociclina 25 mg/Kg e DPE tratado com minociclina 50 
mg/Kg. O número de animais utilizados foi, no mínimo, seis (ANOVA, Newman-
Keuls). 
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Figura 14 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre a glicemia em ratos com doença periodontal  experimental associado ao 

diabetes (DPE+DIA) no período de 11 dias.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano monoidratado (Sigma, EUA), dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução 
salina com jejum prévio de 48 horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana 
como acesso. Os animais receberam tratamento com minociclina nas doses de 25 e 50 
mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 11º dia de 
estudo.Os dados foram apresentados sob a forma de média ± EPM. O número de 
animais utilizados foi, no mínimo, seis. (ANOVA, Newman-Keuls). 

 

Na figura 15 observam-se os níveis de glicose dos grupos DPE e DPE+DIA, 

considerando apenas o 11º dia. Observou-se que os animais do grupo DPE+DIA (não 

tratados) permaneceram diabéticos. Os animais com DPE+DIA e tratados com 

minociclina nas doses 25 e 50 mg/Kg, apresentaram redução significativa da 

hiperglicemia, mg/dL, em relação ao grupo DPE+DIA não tratado. 
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Figura 15 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre a glicemia em  modelos experimentais de doença periodontal  (DPE) e de 

doença periodontal  (DPE) associada ao diabetes (DPE+DIA) no décimo primeiro 

dia.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano monoidratado (Sigma, EUA), dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução 
salina com jejum prévio de 48 horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana 
como acesso. Os animais receberam tratamento com minociclina nas doses de 25 e 50 
mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 11º dia de 
estudo.Os dados foram apresentados sob a forma de média ± EPM. *p<0,05 representa 
diferenças estatísticas em relação à média da glicemia do grupo normal; **p<0,05 
representa diferenças estatísticas em relação aos animais do grupo DPE+DIA não 
tratado (dia 11). O número de animais utilizados foi, no mínimo, seis. (ANOVA, 
Newman-Keuls). 
 

5.1.3.2 Triglicerídeos 

Observou-se aumento significativo (p<0,05) dos níveis de triglicerídeos no 

grupo de animais com diabetes e doença periodontal (DPE+DIA), quando comparado 

ao grupo normal. A minociclina nas doses de 25 e 50 mg/Kg, reduziu de forma 

significativa (p<0,05)  os níveis de triglicerídeos, em relação ao grupo DPE+DIA  (não 

tratado)  no 11º dia (Figura 16). 
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Figura 16 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre os triglicerídeos em modelos experimentais de doença periodontal  (DPE) e 

de doença periodontal  (DPE) associada ao diabetes (DPE+DIA) no décimo 

primeiro dia.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano monoidratado (Sigma, EUA), dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução 
salina com jejum prévio de 48 horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana 
como acesso. Os animais receberam tratamento com minociclina nas doses de 25 e 50 
mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 11º dia de 
estudo.Os dados foram apresentados sob a forma de média ± EPM. *p<0,05 representa 
diferenças estatísticas em relação à média dos triglicerídeos do grupo normal; **p<0,05 
representa diferenças estatísticas em relação à média dos triglicerídeos do grupo 
DPE+DIA (não tratado) no 11º dia. O número de animais utilizados foi, no mínimo, seis 
(ANOVA, Newman-Keuls). 
 

5.1.3.3 Colesterol Total 

Os níveis de colesterol total nos grupos DPE e DPE+DIA, encontram-se 

significativamente (p<0,05) elevados em comparação ao grupo normal. A administração 

oral de minociclina (25 e 50 mg/Kg) reduziu os níveis de colesterol total nos animais 

com DPE no 11ºdia. Na figura 17 também observa-se uma redução do colesterol nos 

grupos com DPE+DIA tratados com minociclina nas doses de  25 e 50 mg/Kg, por um 

período de 11 dias , em relação ao grupo com DPE+DIA não tratado. 
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Figura 17 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre  o colesterol total em modelos experimentais de doença periodontal  (DPE) e 

de doença periodontal (DPE) associada ao diabetes (DPE+DIA) no décimo 

primeiro dia.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano monoidratado (Sigma, EUA), dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução 
salina com jejum prévio de 48 horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana 
como acesso. Os animais receberam tratamento com minociclina nas doses de 25 e 50 
mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 11º dia de 
estudo. Os dados foram apresentados sob a forma de média ± EPM. *p<0,05 representa 
diferenças estatísticas em relação à média do colesterol total do grupo normal; **p<0,05 
representa diferenças estatísticas em comparação à média do colesterol total do grupo 
DPE não tratado no dia 11; ***p<0,05 representa diferenças estatísticas em relação aos 
animais com DPE+DIA não tratado. O número de animais utilizados foi, no mínimo, 
seis. (ANOVA, Newman-Keuls). 
 

5.1.3.4 Enzimas hepáticas 

A enzima AST é uma enzima encontrada em maior quantidade nas 

mitocôndrias, cerca de 80%, e não é liberada tão rápido como a ALT, que é uma enzima 

puramente citosólica. A AST está presente em altas concentrações em um grande 

número de tecidos, como coração, fígado, músculo esquelético, rins e pâncreas. A ALT 

é primariamente limitada ao citosol dos hepatócitos, é considerada um indicador 

altamente sensível de dano hepatocelular e, dentro de certos limites, pode fornecer uma 

taxa quantitativa do grau de danificação sofrido pelo fígado (AL-HABORI, 2002). 

Na figura 18 observa-se que em animais com DPE e tratados com minociclina 

(25 e 50 mg/Kg) , não houve aumento da atividade da enzima ALT no 11º dia em 
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comparação ao dia 0. No grupo de animais com DPE+DIA não tratados, houve aumento 

significativo (p<0,05) dos níveis de ALT no 11º dia , em relação ao dia 0 (Figura 26). A 

administração oral de minociclina (25 e 50 mg/Kg) nos animais com DPE+DIA não 

promoveu  alteração nos níveis de ALT  no período de  11 dias, quando comparado ao 

dia 0 (Figura 19).  
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Figura 18 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre ALT em ratos com doença periodontal  experimental (DPE) no décimo 

primeiro dia.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Os animais receberam tratamento com 
minociclina nas doses de 25 e 50 mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo 
sacrificados após o 11º dia de estudo. Os dados foram apresentados sob a forma de 
média ± EPM. Não houve diferença significativa em comparação à média de ALT no 
dia 0. O número de animais utilizados foi, no mínimo, seis. (ANOVA, Newman-Keuls). 
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Figura 19 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre ALT em ratos com doença periodontal  experimental associada ao diabetes 

(DPE+DIA) no décimo primeiro dia.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano monoidratado (Sigma, EUA), dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução 
salina com jejum prévio de 48 horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana 
como acesso. Os animais receberam tratamento com minociclina nas doses de 25 e 50 
mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 11º dia de 
estudo. Os dados foram apresentados sob a forma de média ± EPM. *p<0,05 representa 
diferenças estatísticas em relação aos animais com DPE+DIA não tratado no dia 0. O 
número de animais utilizados foi, no mínimo, seis. (ANOVA, Newman-Keuls). 
 

A administração oral de minociclina (25 e 50 mg/Kg) em animais com DPE, 

não promoveu alterações significativas (p<0,05) nos níveis de AST (Figura 20). Nos 

animais com diabetes e doença periodontal (DPE+DIA) houve um aumento 

significativo (p<0,05) da atividade da enzima AST no 11º dia em relação ao dia 

0(Figura 21). A minociclina na dose de 50 mg/Kg, aumentou de forma significante 

(p<0,05) os níveis de AST no 11º dia de experimento, quando comparados  aos níveis 

do dia 0 (Figura 21). 
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Figura 20 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre AST em ratos com doença periodontal experimental (DPE) no décimo 

primeiro dia.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Os animais receberam tratamento com 
minociclina nas doses de 25 e 50 mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo 
sacrificados após o 11º dia de estudo. Os dados foram apresentados sob a forma de 
média ± EPM. Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos: DPE 
não tratado, DPE tratado com minociclina 25 e 50 mg/Kg. O número de animais 
utilizados foi, no mínimo, seis (ANOVA, Newman-Keuls). 
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Figura 21 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre AST em ratos com doença periodontal experimental associada ao diabetes 

(DPE+DIA) no décimo primeiro dia.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano monoidratado (Sigma, EUA), dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução 
salina com jejum prévio de 48 horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana 
como acesso. Os animais receberam tratamento com minociclina nas doses de 25 e 50 
mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 11º dia de 
estudo. Os dados foram apresentados sob a forma de média ± EPM. *p<0,05 representa 
diferenças estatísticas em relação aos animais com DPE+DIA não tratado no dia 0; 
**p<0,05 representa diferenças estatísticas em relação ao grupo DPE tratado com M50 
no dia 0; O número de animais utilizados foi, no mínimo, seis (ANOVA, Newman-
Keuls). 
 

5.1.4 Efeito da minociclina (M50) sobre a imunomarcação do fator de necrose 

tumoral (TNF- α). 

Os animais que foram submetidos à DPE e DPE+DIA, sem tratamento, 

apresentaram mesmo que discretamente, imunomarcação para TNF-α quando 

comparados ao grupo normal, onde a imunomarcação foi praticamente nula (Figura 

22A). Nos animais com DPE tratados com M50, o periodonto mostrou ausência quase 

total de imunomarcação para TNF-α (Figura 22D). No grupo de animais com DPE + 

DIA tratados com minociclina (50mg/Kg), também houve uma diminuição considerável 

da marcação para TNF-α (Figura 22F). 
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Figura 22 – Imunohistoquímica para TNF-α do periodonto de animais normais e 

de animais submetidos à DPE ou submetidos à DPE+DIA, por um período de 11 

dias, tratados ou não com minociclina 50mg/Kg.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano monoidratado (Sigma, EUA), dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução 
salina com jejum prévio de 48 horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana 
como acesso. Os animais tratados, receberam minociclina na dose de 50 mg/Kg, 
administrada diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 11º dia de estudo. A – 
Periodonto de animal normal sem DPE e sem DIA, mostrando ausência quase total de 
imunomarcação para TNF-α (Aumento 400X; Barra 20µm). B – Controle negativo sem 
o anticorpo para TNF-α (Aumento 100X; Barra 100µm). C – Periodonto de animal com 
DPE, sem tratamento, mostrando infiltrado celular inflamatório discretamente marcado 
para TNF-α (Aumento 400X; Barra 20µm). D – Periodonto de animal submetido à DPE 
e que recebeu minociclina 50mg/Kg, mostrando ausência quase total de imunomarcação 
para TNF-α (Aumento 400X; Barra 20µm). E – Periodonto de animal com DPE+DIA, 
sem tratamento, apresentando discreta marcação para TNF-α (Aumento 400X; Barra 
20µm). F – Periodonto de animal submetido à DPE + DIA no qual foi administrado 
minociclina 50mg/Kg, mostrando ausência quase total de imunomarcação para TNF-α 
(Aumento 400X; Barra 20µm). 
 

5.1.5 Efeito da minociclina (M50) sobre a imunomarcação da enzima óxido nítrico 

sintase induzida (iNOS). 

 

Os animais que foram submetidos à DPE e à DPE + DIA, sem tratamento, 

mostraram grande quantidade de células inflamatórias marcadas para iNOS quando 

comparados ao grupo normal, onde a imunomarcação  foi praticamente nula (Figura 

23A). Nos animais com DPE e DPE + DIA tratados com M50, o periodonto mostrou 

ausência quase total de imunomarcação para iNOS , indicando que nesta concentração a 

minociclina foi capaz de inibir a expressão desta enzima (Figuras 23D e 23F, 

respectivamente). 
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Figura 23 – Imunohistoquímica para iNOS do periodonto de animais normais e de 

animais submetidos à DPE ou submetidos à DPE+DIA, por um período de 11 dias, 

tratados ou não com minociclina 50mg/Kg.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano monoidratado (Sigma, EUA), dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução 
salina com jejum prévio de 48 horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana 
como acesso. Os animais tratados, receberam minociclina na dose de 50 mg/Kg, 
administrada diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 11º dia de estudo. A – 
Periodonto de animal normal sem DPE e sem DIA, mostrando ausência quase total de 
imunomarcação para iNOS (Aumento 400X; Barra 20µm). B – Controle negativo sem o 
anticorpo para TNF-α (Aumento 100X; Barra 100µm). C – Periodonto de animal com 
DPE, sem tratamento, mostrando grande quantidade de células inflamatórias marcadas 
para iNOS (Aumento 400X; Barra 20µm). D – Periodonto de animal submetido à DPE e 
que recebeu minociclina 50mg/Kg, mostrando ausência quase total de imunomarcação 
para iNOS (Aumento 400X; Barra 20µm). E – Periodonto de animal com DPE+DIA, 
sem tratamento, apresentando intensa marcação para iNOS (Aumento 400X; Barra 
20µm). F – Periodonto de animal submetido à DPE+DIA no qual foi administrado 
minociclina 50mg/Kg, mostrando ausência quase total de imunomarcação para iNOS 
(Aumento 400X; Barra 20µm). 
 

5.1.6 Efeito da minociclina (M50) sobre a imunomarcação da metaloproteinase de 

matriz-9 (MMP-9). 

 

Os animais que foram submetidos à DPE e à DPE + DIA, sem tratamento,  

mostraram células inflamatórias marcadas para a gelatinase MMP-9 quando 

comparados ao grupo normal , onde a imunomarcação  foi praticamente nula (Figura 

24A). Nos animais com DPE e DPE + DIA tratados com minociclina (50mg/Kg), o 

periodonto mostrou ausência quase total de imunomarcação para MMP-9 (Figuras 24D 

e 24F, respectivamente). 
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Figura 24 – Imunohistoquímica para MMP-9 do periodonto de animais normais e 

de animais submetidos à DPE ou submetidos à DPE+DIA, por um período de 11 

dias, tratados ou não com minociclina 50mg/Kg.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano monoidratado (Sigma, EUA), dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução 
salina com jejum prévio de 48 horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana 
como acesso. Os animais tratados, receberam minociclina na dose de 50 mg/Kg, 
administrada diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 11º dia de estudo. A – 
Periodonto de animal normal sem DPE e sem DIA, mostrando ausência quase total de 
imunomarcação para MMP-9 (Aumento 400X; Barra 20µm). B. Controle negativo sem 
o anticorpo para TNF-α (Aumento 100X; Barra 100µm). C – Periodonto de animal com 
DPE, sem tratamento, mostrando células imuno-marcadas para MMP-9 (Aumento 
400X; Barra 20µm). D – Periodonto de animal submetido à DPE e que recebeu 
minociclina 50mg/Kg, mostrando ausência quase total de imunomarcação para MMP-9 
(Aumento 400X; Barra 20µm). E – Periodonto de animal com DPE+DIA, sem 
tratamento, apresentando intensa marcação para MMP-9 (Aumento 400X; Barra 20µm). 
F – Periodonto de animal submetido à DPE+DIA no qual foi administrado minociclina 
50mg/Kg, mostrando ausência quase total de imunomarcação para MMP-9 (Aumento 
400X; Barra 20µm). 
 
5.2 Efeito da minociclina sobre os modelos experimentais de doença periodontal  e 

diabetes (Estudo de 30 dias). 

5.2.1 Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, sobre as alterações histopatológicas 

observadas na doença periodontal  experimental .  

A análise histopatológica realizada no 30º dia (Tabela 4; Figura 26) em animais 

com DPE sem tratamento mostrou intenso infiltrado inflamatório e reabsorção óssea 

alveolar e cementária (Figuras 25A1 e 25A2; Tabela 3). Em animais que receberam 

minociclina 25 mg/Kg (Figuras 25B1 e 25B2) verificou-se preservação do processo 

alveolar , traços de reabsorção do cemento e discreto infiltrado inflamatório. Nas figuras 

25C1 e 25C2, observa-se que na dose de 50 mg/Kg ocorreu formação de epitélio 

juncional longo e destruição parcial do cemento  (Tabela 3; Figura 26).  
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Figura 25 - Fotomicrografias de periodonto de animais submetidos à DPE que 

receberam M25 ou M50 e de animais com DPE sem tratamento, na coloração 

hematoxilina-eosina (HE). Estudo de 30 dias. 

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Os animais receberam tratamento com 
minociclina nas doses de 25 ou 50mg/Kg (v.o.), administrada 60 minutos antes da 
indução da DPE diariamente até o 30º dia, onde se realizou o sacrifício dos animais e 
posterior remoção das hemiarcadas, as quais foram processadas para coloração em HE. 
A1 – Periodonto de animal submetido à DPE, sem tratamento, mostrando extensa 
reabsorção do osso alveolar (HE 40x; Barra 100µm). A2 – Periodonto de animal 
submetido à DPE, sem tratamento, mostrando extensa reabsorção do cemento (HE 
400x; Barra 50µm). B1 – Periodonto de animal submetido à DPE e tratado com M25, 
mostrando reabsorção do processo alveolar; migração apical do epitélio juncional (HE 
40x; Barra 100µm). B2 – Periodonto de animal submetido à DPE e tratado com M25, 
onde se observa perda parcial de cemento (HE 400x; Barra 50µm). C1 – Periodonto de 
animal submetido à DPE e tratado com M50, mostrando raiz dentária em continuidade 
com o ligamento periodontal e osso alveolar propriamente dito (HE 40x; Barra 100µm). 
C2 – Periodonto de animal submetido à DPE e tratado com M50, mostrando migração 
parcial do epitélio juncional (HE 100x; Barra 50µm). RC – reabsorção do cemento; EJ 
– epitélio juncional; OA – osso alveolar; Ba – bactérias. 
 
 
 
Tabela 4 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre as alterações histopatológicas observadas em ratos com DPE no período de 

30 dias. 

Estudo 30 dias  DPE DPE M(25) DPE M(50) 

Escores           3(2-3)  1 ( 0-1 )* 2 (1-1)* 

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Os animais receberam tratamento com 
minociclina nas doses de 25 e 50 mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo 
sacrificados após o 30º dia de estudo. Os dados representam mediana e variação de pelo 
menos 6 animais, dos seguintes parâmetros avaliados: infiltrado de células inflamatórias 
leucocitárias no córion; posição do epitélio juncional; integridade do cemento e do osso 
alveolar. *p<0,05 representa diferenças estatísticas em relação ao grupo DPE não-
tratado (ANOVA, Tukey). 
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Figura 26 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre as alterações histopatológicas observadas na doença periodontal  

experimental (DPE) em ratos no período de 30 dias. 

Legenda: Os dados foram apresentados sob a forma de média ± EPM. *p<0,05 em 
relação ao grupo DPE não tratado. O número de ratos utilizados foi, no mínimo, seis. 
(ANOVA, Tukey). 
 
 
5.2.2 Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, sobre as alterações histopatológicas 

observadas na doença periodontal experimental associada ao modelo experimental 

de diabetes. 

A análise histopatológica do periodonto do grupo com doença periodontal 

experimental associada ao diabetes (DPE+DIA) não tratado (Figuras 27A1 e 27A2), 

mostrou intenso infiltrado inflamatório, reabsorção do processo alveolar e do cemento 

semelhante ao grupo DPE+DIA tratado com minociclina 25mg/Kg (Figuras 27B1 e 

27B2; Tabela 5; Figura 28). Nos ratos do grupo DPE+DIA tratado com minociclina 50 

mg/Kg observou-se formação de epitélio longo com discreta exocitose, mesmo com a 

presença de bactérias no sulco,  sugerindo um processo de involução com nova inserção 

de epitélio e formação óssea (Figuras 27C1 e 27C2; Tabela 5; Figura 28).  
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Figura 27 – Fotomicrografias de periodonto de animais submetidos à DPE+DIA 

que receberam M25 ou M50 e de animais com DPE+DIA sem tratamento, na 

coloração hematoxilina-eosina (HE). Estudo de 30 dias. 

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução salina com jejum prévio de 48 
horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana como acesso. Os animais 
receberam tratamento com minociclina nas doses de 25 e 50 mg/Kg, administradas 
diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 30º dia de estudo. A1 – Periodonto 
de animal submetido à DPE+DIA, sem tratamento, onde se observa unidades dentárias 
inseridas em osso alveolar exibindo migração apical do epitélio juncional (HE 40x; 
Barra 100µm). A2 – Periodonto de animal submetido à DPE+DIA, sem tratamento, 
mostrando trabécula óssea em atividade osteoclástica (HE 400x; Barra 22µm). B1 – 
Periodonto de animal submetido à DPE+DIA e tratado com M25, mostrando infiltrado 
inflamatório de células leucocitárias, migração apical do epitélio juncional e extensa 
reabsorção do osso alveolar (HE 40x; Barra 100µm). B2 – Periodonto de animal 
submetido à DPE+DIA e tratado com M25, mostrando reabsorção extensa do cemento. 
(HE 400x; Barra 50µm). C1 – Periodonto de animal submetido à DPE+DIA e tratado 
com M50, mostrando unidade dentária mostrando formação de epitélio longo mesmo 
com a presença de colônias bacterianas no sulco (HE 40x; Barra 100µm). C2 – 
Periodonto de animal submetido à DPE+DIA e tratado com M50, demonstrando 
bactérias no sulco (HE 100x; Barra 50µm). EJ – epitélio juncional; INF – Infiltrado 
inflamatório; OST – osteoclastos; RC – reabsorção do cemento; EJL – epitélio 
juncional longo; OAT – osso alveolar trabecular; Ba – bactérias. 
 

 
Tabela 5. Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre as alterações histopatológicas observadas em ratos com DPE+DIA no 

período de 30 dias. 

Estudo 30 dias  DPE+DIA DPE+DIA M(25) DPE+DIA M(50) 

Escores           3 (3-3)  3 ( 1-3 ) 2 (1-0) *, ** 

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano monoidratado (Sigma, EUA), dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução 
salina com jejum prévio de 48 horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana 
como acesso. Os animais receberam tratamento com minociclina nas doses de 25 e 50 
mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 30º dia de 
estudo. Os dados representam mediana e variação de pelo menos 6 animais, dos 
seguintes parâmetros avaliados: infiltrado de células inflamatórias leucocitárias no 
córion; posição do epitélio juncional; integridade do cemento e do osso alveolar. 
*p<0,05 representam diferenças estatísticas em relação ao grupo DPE+DIA não-
tratados; **p<0,05 representa diferenças estatísticas em relação aos animais com 
DPE+DIA tratados com minociclina 25 mg/Kg (ANOVA, Tukey). 
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Figura 28 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre as alterações histopatológicas observadas na doença periodontal  

experimental associada ao diabetes (DPE+DIA) em ratos no período de 30 dias. 

Legenda: Os dados foram apresentados sob a forma de média ± EPM. *p<0,05 em 
relação ao grupo DPE+DIA não tratados; **p<0,05 representa diferenças estatísticas em 
relação aos animais com DPE+DIA tratados com minociclina 25 mg/Kg.  O número de 
ratos utilizados foi, no mínimo, seis (ANOVA, Tukey). 
 

5.2.3 Análise dos parâmetros bioquímicos 

5.2.3.1 Glicemia 

A doença periodontal experimental (DPE) aumentou de forma significativa 

(p<0,05) a glicemia no 30º dia. A minociclina nas doses de 25 e 50 mg/Kg preveniu o 

aumento da glicemia nos animais com DPE, no período experimental de 30 dias (Figura 

29). 

Nos animais com doença periodontal experimental associada ao diabetes 

(DPE+DIA), ocorreu uma hiperglicemia significativa (p<0,05) no 30ºdia de 

experimento em relação ao dia 0 deste mesmo grupo. A administração oral de 

minociclina, nas doses 25 e 50 mg/Kg, preveniu o aumento da glicemia no 30º dia em 

relação ao dia 0 (Figura 30). 
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Figura 29 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre a glicemia em ratos com doença periodontal  experimental (DPE) no período 

de 30 dias.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Os animais receberam tratamento com 
minociclina nas doses de 25 e 50 mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo 
sacrificados após o 30º dia de estudo. Os dados foram apresentados sob a forma de 
média ± EPM. *p<0,05 representa aumento significativo em relação à média da 
glicemia do grupo DPE sem tratamento no dia 0. O número de animais utilizados foi, no 
mínimo, seis (ANOVA, Newman-Keuls). 
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Figura 30 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre a glicemia em ratos com doença periodontal  experimental associada ao 

diabetes (DPE + DIA) no período de 30 dias. 

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano monoidratado (Sigma, EUA), dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução 
salina com jejum prévio de 48 horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana 
como acesso. Os animais receberam tratamento com minociclina nas doses de 25 e 50 
mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 30º dia de 
estudo. Os dados foram apresentados sob a forma de média ± EPM. *p<0,05 representa 
aumento significativo em relação à média da glicemia do grupo DPE sem tratamento no 
dia 0. O número de animais utilizados foi, no mínimo, seis. (ANOVA, Newman-Keuls). 
 

Na figura 31 observa-se que os animais com DPE+DIA (não tratados) 

permaneceram diabéticos no 30º dia, quando comparados aos do grupo normal (30º 

dia). A administração oral de minociclina, nas doses 25 e 50 mg/Kg, resultou em 

redução significativa da hiperglicemia (p<0,05) em relação ao grupo DPE + DIA (não 

tratado) no 30º dia. 
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Figura 31 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre a glicemia em  modelos experimentais de doença periodontal  (DPE) e de 

doença periodontal  (DPE) associada ao diabetes (DPE+DIA) no trigésimo dia.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano monoidratado (Sigma, EUA), dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução 
salina com jejum prévio de 48 horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana 
como acesso. Os animais receberam tratamento com minociclina nas doses de 25 e 50 
mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 30º dia de 
estudo.Os dados foram apresentados sob a forma de média ± EPM. *p<0,05 representa 
diferenças estatísticas em relação à média da glicemia do grupo normal; **p<0,05 
representa diferenças estatísticas em relação aos animais do grupo DPE+DIA (não 
tratado) no 30º dia. O número de animais utilizados foi, no mínimo, seis (ANOVA, 
Newman-Keuls). 
 

5.2.3.2 Triglicerídeos 

Na figura 32 observa-se que a doença periodontal associada ao diabetes 

(DPE+DIA) aumentou os triglicerídeos em relação ao grupo normal e ao grupo de 

animais apenas com DPE (não tratado). A administração oral de minociclina (25 e 50 

mg/Kg ) promoveu redução significativa (p<0,05) dos níveis de triglicerídeos em 

relação ao grupo não tratado DPE+DIA . 
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Figura 32 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre os triglicerídeos em modelos experimentais de doença periodontal  (DPE) e 

de doença periodontal  (DPE) associada ao diabetes (DPE + DIA) no trigésimo dia.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano monoidratado (Sigma, EUA), dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução 
salina com jejum prévio de 48 horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana 
como acesso. Os animais receberam tratamento com minociclina nas doses de 25 e 50 
mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 11º dia de 
estudo.Os dados foram apresentados sob a forma de média ± EPM. *p<0,05 representa 
diferenças estatísticas em relação à média dos triglicerídeos do grupo normal e do grupo 
DPE(não tratado); **p<0,05 representa diferenças estatísticas em relação à média dos 
triglicerídeos do grupo DPE + DIA (não tratado) no 30º dia. O número de animais 
utilizados foi, no mínimo, seis (ANOVA, Newman-Keuls). 
 

5.2.3.3 Colesterol Total 

A doença periodontal (DPE) aumentou o colesterol no 11º dia, no entanto esse 

aumento não se manteve no 30º dia. Na figura 33 observa-se uma redução do colesterol 

nos grupos com DPE+DIA tratados com minociclina nas doses de 25 e 50 mg/Kg, por 

um período de 30 dias, em relação ao grupo com DPE+DIA (não tratado). 
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Figura 33 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre  o colesterol total em modelos experimentais de doença periodontal  (DPE) e 

de doença periodontal  (DPE) associada ao diabetes (DPE + DIA) no trigésimo dia.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano monoidratado (Sigma, EUA), dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução 
salina com jejum prévio de 48 horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana 
como acesso. Os animais receberam tratamento com minociclina nas doses de 25 e 50 
mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 11º dia de 
estudo. Os dados foram apresentados sob a forma de média ± EPM. *p<0,05 representa 
diferenças estatísticas em relação à média do colesterol total do grupo normal; **p<0,05 
representa diferenças estatísticas em relação aos animais com DPE+DIA (não tratado) 
no 30º dia. O número de animais utilizados foi, no mínimo, seis. (ANOVA, Newman-
Keuls). 
 

5.2.3.4 Enzimas hepáticas 

Na figura 34 observa-se que em animais com DPE e tratados com minociclina 

(25 e 50 mg/Kg), não houve aumento da atividade da enzima ALT no 30º dia,  em 

comparação ao dia 0. Nos animais com diabetes e doença periodontal (DPE+DIA) 

houve um aumento significativo (p<0,05) dos níveis de ALT no 30º dia, em relação ao 

dia 0 (Figura 35). A administração de minociclina (25 e 50 mg/Kg) por 30 dias  não 

promoveu  alteração nos níveis de ALT quando comparado ao dia 0 (Figura 35). 
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Figura 34 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre ALT em ratos com doença periodontal  experimental (DPE) no trigésimo 

dia.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Os animais receberam tratamento com 
minociclina nas doses de 25 e 50 mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo 
sacrificados após o 30º dia de estudo. Os dados foram apresentados sob a forma de 
média ± EPM. Não houve diferença significativa em comparação à média de ALT no 
dia 0. O número de animais utilizados foi, no mínimo, seis. (ANOVA, Newman-Keuls). 
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Figura 35 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre ALT em ratos com doença periodontal  experimental associada ao diabetes 

(DPE+DIA) no trigésimo dia.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano monoidratado (Sigma, EUA), dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução 
salina com jejum prévio de 48 horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana 
como acesso. Os animais receberam tratamento com minociclina nas doses de 25 e 50 
mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 30º dia de 
estudo. Os dados foram apresentados sob a forma de média ± EPM. *p<0,05 representa 
diferenças estatísticas em relação aos animais com DPE+DIA (não tratado) no dia 0. O 
número de animais utilizados foi, no mínimo, seis. (ANOVA, Newman-Keuls). 
 

A doença periodontal experimental (DPE) promoveu aumento significativo 

(p<0,05) dos níveis de AST no 30º dia, quando comparada ao dia 0 do experimento 

(Figura 36). Nos animais com diabetes e doença periodontal (DPE+DIA) observou-se 

aumento significativo da atividade da enzima AST no grupo não tratado e no grupo 

tratado com minociclina 50 mg/Kg, em relação ao dia 0 do experimento (Figura 37). 
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Figura 36 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre AST em ratos com doença periodontal experimental (DPE) no trigésimo dia.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Os animais receberam tratamento com 
minociclina nas doses de 25 e 50 mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo 
sacrificados após o 30º dia de estudo. Os dados foram apresentados sob a forma de 
média ± EPM. *p<0,05 representa diferenças estatísticas em relação aos animais com 
DPE+DIA (não tratado) no dia 0. O número de animais utilizados foi, no mínimo, seis 
(ANOVA, Newman-Keuls). 
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Figura 37 – Efeito da minociclina 25 e 50 mg/Kg, respectivamente M(25) e M(50), 

sobre AST em ratos com doença periodontal experimental associada ao diabetes 

(DPE+DIA) no trigésimo dia.  

Legenda: A DPE foi induzida em ratos através da inserção de um fio de sutura náilon 
3.0, em torno do 2º molar superior esquerdo. Para a indução do diabetes, administrou-se 
aloxano monoidratado (Sigma, EUA), dose única (40 mg/kg), diluído a 2% em solução 
salina com jejum prévio de 48 horas, por via endovenosa, utilizando-se a veia peniana 
como acesso. Os animais receberam tratamento com minociclina nas doses de 25 e 50 
mg/Kg, administradas diariamente por via oral, sendo sacrificados após o 30º dia de 
estudo. Os dados foram apresentados sob a forma de média ± EPM. *p<0,05 representa 
diferenças estatísticas em relação aos animais com DPE+DIA não tratado no dia 0; 
**p<0,05 representa diferenças estatísticas em relação ao grupo DPE tratado com M50 
no dia 0. O número de animais utilizados foi, no mínimo, seis (ANOVA, Newman-
Keuls). 

 

5.3 Medidas do peso dos animais 

Os animais tiveram seus pesos registrados no dia 0 (início do tratamento) e no 

11º ou 30º dia. Os animais DPE+DIA e DPE+DIA+M25, nos experimentos de 11 e 30 

dias, apresentaram maior redução de peso. No entanto, o grupo DPE+DIA+M50 (11 

dias) apresentou um ganho ponderal de 3,8% (Tabela 6 e 7).  
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Tabela 6 – Média do peso dos animais (Estudo de 11 dias). 

Grupo Dia 0 Dia 11 Variação 

NORMAL 278,6 295,4 Ganho 6,03% 

DPE 258,8 267,8 Ganho 3,47% 

DPE+M25 275,3 286,2 Ganho 3,95% 

DPE+M50 269,7 266,9 Redução 1,03% 

DPE+DIA 290,6 232,4 Redução 20,02% 

DPE+DIA+M25 299,4 244,3 Redução 18,4% 

DPE+DIA+M50 288,6 299,7 Ganho 3,8% 

 

Tabela 7 – Média do peso dos animais (Estudo de 30 dias). 

Grupo Dia 0 Dia 30 Variação 

NORMAL 264,3 288,4 Ganho 9,11% 

DPE 278,5 254,2 Redução 8,72% 

DPE+M25 267,4 274,7 Ganho 2,72% 

DPE+M50 257,5 254,3 Redução 1,24% 

DPE+DIA 260,9 215,5 Redução 17,4% 

DPE+DIA+M25 287,5 253,3 Redução 11,89% 

DPE+DIA+M50 294,8 279,6 Redução 5,15% 
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6 DISCUSSÃO 

A doença periodontal é um processo inflamatório que ocorre nos tecidos de 

suporte dentário em resposta a antígenos bacterianos da placa dentária, que se 

acumulam ao longo da margem gengival.  As formas mais severas desta doença podem 

causar reabsorção das fibras colágenas do ligamento periodontal, reabsorção do osso 

alveolar, abscessos, aumento da profundidade das bolsas, mobilidade dentária e 

consequente perda de elementos dentários (ALBANDAR et al., 2005; ALVES et al., 

2007). 

A reabsorção óssea é um evento obrigatório durante o crescimento ósseo, 

erupção do dente, e cicatrização de fraturas, sendo também necessária para manutenção 

de níveis apropriados de cálcio no sangue. Sabe-se que as citocinas pró-inflamatórias 

(IL-1, IL-6 e TNF-α) estão envolvidas na estimulação da reabsorção osteoclástica. 

Osteoclastos são regulados tanto pela microbiota quanto por fatores ligados ao 

hospedeiro (WIEBE et al., 1996). Estas células desenvolveram uma eficiente 

maquinaria para dissolver a hidroxiapatita cristalina e degradar a matrix óssea orgânica 

rica em fibras de colágeno (KALERVO et al., 2000). 

Existem fortes evidências de que os processos destrutivos que ocorrem como 

parte da resposta inflamatória do hospedeiro são responsáveis pela maioria dos 

processos de quebra de tecidos moles e duros que levam aos sinais clínicos da 

periodontite. Os sinais clínicos característicos da periodontite crônica ocorrem 

principalmente como resultado da ativação de mecanismos de defesa da inflamação e da 

resposta imune derivados do hospedeiro. IL-1 e TNF-α induzem a expressão de outros 

mediadores que amplificam a resposta inflamatória como prostaglandinas levando assim 

a produção de enzimas líticas e a estimulação de quimiocinas (DEO & BHONGADE, 

2010).  

A instalação e a progressão da doença periodontal (DP) envolve um conjunto 

de eventos imunopatológicos e inflamatórios que podem ser influenciados por fatores 

modificadores locais, ambientais, genéticos e doenças sistêmicas, sobretudo o diabetes 

(GENCO et al., 2005; NEWMAN et al., 2002). 

O diabetes mellitus (DM) está relacionado a diversas alterações que pode 

predispor à doença periodontal dentre elas, destacam-se as alterações bioquímicas, 

como produção de AGES, o aumento da produção de citocinas e mediadores 

inflamatórios, os distúrbios imunológicos e a hiperglicemia responsável pela diminuição 

das defesas do hospedeiro frente aos patógenos periodontais com exarcebação da res-
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posta inflamatória e retardo na cicatrização (LALLA et al., 2001; GRAVES et al., 2006; 

ALVES et al., 2007). 

Assim como o diabetes mellitus pode estar relacionado a alterações nos 

padrões de evolução da DP, sendo considerado fator de risco, a gravidade da DP tem 

sido associada também ao mau controle metabólico, numa relação bidirecional. O 

conceito de que o DM é uma condição inflamatória é novo e interessante para a 

compreensão dessa condição e tem implicações em termos de patogenia e complicações 

da doença (XAVIER et al., 2009). 

O modelo experimental de doença periodontal associado ao diabetes tem sido 

foco de estudos em animais com intuito de elucidar o efeito do diabetes sobre o 

periodonto (DOXEY et al., 1998; LALLA et al., 2000). É importante salientar que o 

risco e gravidade das doenças periodontais são afetados por fatores sistêmicos tais como 

o diabetes. O diabetes em particular parece afetar a capacidade do organismo para 

produzir nova formação óssea após perda óssea. Assim, a capacidade diminuída de 

formar uma nova estrutura óssea contribui para a dificuldade inerente para diabéticos de 

reparar a perda tecidual associada a doenças periodontais (GRAVES et al., 2006).  

Neste estudo avaliamos o efeito da terapia sistêmica com minociclina sobre os 

parâmetros clínicos de inflamação/destruição periodontal, os níveis de controle 

glicêmico e níveis de marcadores inflamatórios em modelos experimentais de doença 

periodontal e diabetes em ratos diabéticos e não diabéticos. 

Evidências mostraram que tetraciclinas previnem a perda óssea embora o 

mecanismo de ação não esteja claro. Osteoclastos e células dendríticas são derivadas de 

células progenitoras comuns como macrófagos derivados da medula óssea. Trabalhos 

recentes (KINUGAWA et al., 2012) mostraram que tetraciclinas convertem a via de 

diferenciação, o que resulta em células do tipo não osteoclastos dendrítica-símile.  Os 

resultados sugerem que tetraciclinas como doxiciclina e minociclina previnem perda 

óssea induzida por inflamação local incluindo artrite reumatoide e periodontite através 

da conversão osteoclasto célula dendrítica-símile. 

O modelo de periodontite induzida por ligadura é um método aceito em 

diversos trabalhos, que resulta no envolvimento da modulação do processo inflamatório, 

da perda óssea alveolar ou relacionando fatores indutores ou protetores da reabsorção 

(BREIVIK et al., 2005; NOGUEIRA-FILHO et al., 2007; SETO et al., 2007). Neste 

modelo a ligadura age tanto como um fator promotor da placa dentobacteriana quanto 

como um trauma mecânico na área dentogengival, provocando achatamento e 
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deslocamento dos tecidos gengivais mesial e distal, bem como reduzindo a integridade 

tecidual pela ulceração ocasional do epitélio sulcular, o que permite uma intensa 

interação hospedeiro placa dentobacteriana (LOHINAI et al., 1998; MENEZES et al., 

2005).   

As estruturas e a organização dos tecidos que constituem o periodonto de ratos 

e de humanos são bastante similares, permitindo a simulação de diversas situações da 

doença em estudo com animais. Tais experimentos possibilitam a realização de estudos 

prospectivos para a avaliação de parâmetros histopatológicos, microbiológicos e 

imunológicos da doença (FERNANDES, 2006). 

Para a indução do diabetes foi utilizado o aloxano como droga diabetogênica, 

devido às características apresentadas serem semelhantes às encontradas na síndrome 

diabética em humanos: glicosúria, polifagia, polidipsia, hiperglicemia, entre outras 

(CARVALHO, 2002). Utilizou-se o rato Wistar como modelo experimental por 

apresentarem semelhanças clínicas, laboratoriais e histopatológicas com o diabetes 

humano (LERCO et al., 2003, CARVALHO, 2002) e pelas semelhanças dos tecidos e 

respostas periodontais humanas (LALLA et al., 2000). Como o rato apresenta um ciclo 

de vida relativamente curto, a utilização deste modelo se mostrou apropriada para a 

análise da progressão das alterações periodontais provenientes do diabetes em um 

menor intervalo de tempo. 

Neste trabalho, o modelo experimental de doença periodontal (DPE) no período 

de 11 dias apresentou resultados semelhantes a estudos anteriores (LIMA et al., 2000; 

MENEZES et al., 2005), onde verificou-se uma significativa perda óssea alveolar, bem 

como intenso infiltrado inflamatório e alterações graduais do epitélio juncional (RODINI, 

2005). 

A relação entre a doença periodontal e níveis glicêmicos elevados foi 

verificada por Katz (2001) em pacientes, demonstrando uma forte associação entre a 

presença da doença periodontal e a hiperglicemia. Em nosso trabalho houve um 

aumento significativo da glicemia no grupo DPE (não tratado) no 30º dia. Estudos têm 

sugerido que toxinas bacterianas, como os lipopolissacarídeos, que são liberadas na 

presença das doenças periodontais, podem aumentar a resistência à insulina, provocando 

aumento da glicose circulante, resultando em episódios de hiperglicemia (MEALEY & 

OCAMPO, 2007). Entretanto no estudo de 11 dias não houve aumento significativo da 

glicemia em relação ao dia 0 do experimento.  
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Nossos resultados demonstraram no grupo DPE, período de 30 dias, perda 

óssea alveolar acentuada, podendo ser confirmados pelos estudos de outros autores 

(NASSAR et al., 2004; PIRES, 2008) que observaram perda óssea alveolar nos grupos 

com doença periodontal induzida, maior aos 30 dias. Rodini (2005) observou uma 

diminuição gradativa da inflamação e estagnação da perda óssea alveolar somente a 

partir do período de 42 dias de indução da doença periodontal inflamatória. Contudo, no 

estudo de Kuhr et al., (2004), observou-se  que  perda óssea induzida em ratos por 

ligadura do segundo molar superior aumenta até o 15° dia, reduzindo drasticamente nos 

períodos superiores. Outras pesquisas relatam uma significativa perda óssea alveolar no 

11º dia após a indução da doença periodontal (LIMA et al., 2000; MENEZES et al., 

2005). 

O diabetes exerce influência sobre a doença periodontal induzida por algum 

tipo de interferência externa como o uso de ligaduras ou inoculação de bactérias 

(HOLZHAUSEN  et al.,2004; LALLA  et al., 2000). No estudo de Silva (2007) foi 

demonstrado no período de 3, 6, 9 e 12 meses a presença e a progressão da periodontite 

em decorrência exclusiva da indução do diabetes, livre de qualquer interferência externa 

(ligaduras ou inoculação de bactérias). Entretanto no período de 1 mês não foram 

verificadas diferenças estatisticamente significantes em nenhum dos parâmetros 

analisados tanto radiográficos quanto histológicos. 

No modelo experimental de doença periodontal associada ao diabetes (DPE + 

DIA) observamos alterações histológicas como extensa reabsorção óssea do osso 

alveolar e intenso infiltrado inflamatório, nos períodos de 11 e 30 dias, confirmando a 

influência do diabetes na doença periodontal (GREGHI et al., 2002; OATES, 2002).  

A modulação do hospedeiro por medicamentos sistêmicos na doença 

periodontal percorre um longo caminho até ser aceito em associação com os tratamentos 

clínicos convencionais cirúrgicos e não cirúrgicos. Os passos iniciais são normalmente 

em estudos experimentais e estes têm se mostrado úteis no esclarecimento da 

patogênese e no desenvolvimento de novos tratamentos desta patologia com novas 

drogas (BAK et al., 2010; POLAK et al., 2009). 

A administração sistêmica ou local de agentes antimicrobianos constitui uma 

alternativa para complementar a terapia mecânica convencional, no intuito de atuar 

sobre a microbiota patogênica, assim como na modulação da resposta inflamatória do 

hospedeiro, limitando a destruição tecidual (QUERIDO & CORTELLI, 2003). 
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O conhecimento e entendimento da resposta do hospedeiro no processo 

inflamatório da doença periodontal associada ao diabetes são importantes no 

aprimoramento do diagnóstico e na busca por novas abordagens terapêuticas. A 

literatura sugere que as tetraciclinas, além de suas propriedades antibióticas, também 

evidenciam propriedades anti-inflamatórias, imunomodulatórias, inibição da lipase e 

colagenase, apoptose, angiogênese, entre outras (SAPADIN & FLEISCHMAJER, 

2006). A eliminação da infecção periodontal através do uso de antibióticos pode auxiliar 

no controle não somente do estado bucal, mas também melhora o controle do diabetes 

(GROSSI & GENCO, 1998). Bezerra et al. (2002) mostraram que a doxiciclina inibe a 

reabsorção inflamatória do osso, de um modo independente de suas propriedades 

antimicrobianas, mas através de ação direta da doxiciclina na atividade das células 

inflamatórias, promovendo apoptose dos osteoclastos.  

Pesquisas recentes oriundas dos nossos laboratórios (LEITE et al., 2011) 

mostraram de modo comparativo os efeitos anti-inflamatórios da minociclina e 

doxiciclina em modelos de inflamação periférica aguda. Nesse trabalho foram também 

avaliados através de imunohistoquímica a participação de TNF-α e iNOS na pata 

inflamada do rato na ausência e presença das drogas, além de testes in vitro para 

mieloperoxidase (marcador inflamatório presente em neutrófilos) e lactato 

desidrogenase (LDH). Os autores concluíram que os efeitos anti-inflamatórios de 

minociclina e doxiciclina envolvem a inibição de iNOS e de TNF-α entre outras 

propriedades.  

A administração de minociclina na dose de 50 mg/Kg (M50) ao grupo DPE, 

nos estudos de 11 e 30 dias, promoveu diminuição do infiltrado inflamatório  e 

preservação do processo alveolar, mostrando que nesta dosagem a minociclina possui 

efeito anti-inflamatório. A dose de 25mg/Kg (M25), no período de 11 dias, não foi 

suficiente para prevenir as alterações inflamatórias nos animais com DPE. Entretanto, 

no período de 30 dias, esta mesma dose apresentou um efeito anti-inflamatório 

significativo quando comparado ao grupo com DPE (não tratado). 

Estudos relatam que (LALLA et al., 2000; PIRES, 2008) no diabetes além do 

defeito na função e quimiotaxia dos leucócitos (PMNs) e da alteração de síntese e 

metabolismo do colágeno, a destruição periodontal pode ser explicada como resultado 

indireto do estado hiperglicêmico (LALLA et al., 2000), que pode afetar a resistência do 

hospedeiro frente ao biofilme. 
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A alta porcentagem da glicose nos tecidos moles, além de proporcionar baixa 

resistência destes tecidos ao estresse, podem resultar em necrose da gengiva marginal 

como resultado da circulação sanguínea deficiente. E ainda, a falta de resistência do 

osso alveolar ao estresse, aumenta a perda das estruturas de suporte e mobilidade dos 

dentes (BENNATTI  et al., 2003). 

 Os animais com DPE + DIA tratados com M(50), nos períodos de 11 e 30 

dias, apresentaram redução significativa do processo inflamatório com preservação do 

osso alveolar e do cemento.  

A administração oral de minociclina em animais com DPE+ DIA, nas doses 25 

e 50 mg/Kg, preveniu o aumento da glicemia no 30º dia em relação ao dia 0. De acordo 

com Schara et al. (2006) entre os antimicrobianos investigados, aqueles que têm 

mostrado efeito benéfico no  controle glicêmico quando associado ao tratamento da 

infecção periodontal foram os derivados de tetraciclina. Esse efeito positivo pode ser 

mais pronunciado em pacientes diabéticos não controlados com periodontite severa. 

Alguns autores asseguram que o efeito da terapia periodontal no controle 

metabólico do diabetes é dependente da modalidade de tratamento de escolha. Entre as 

terapias preconizadas, designaram o efeito positivo no controle glicêmico decorrente da 

administração sistêmica do antibiótico após tratamento periodontal (GROSSI et al., 

2001; IWAMOTO et al., 2001). 

Noack et al. (2001) realizaram um estudo a fim de determinar se a 

predisposição para desordens metabólicas (intolerância à glicose e dislipidemia) pode 

ser indicador de risco para periodontite. Os parâmetros periodontais foram examinados 

(índice de placa, profundidade de sondagem, perda de inserção, sangramento à 

sondagem), encontrando resultados que mostraram uma positiva correlação entre níveis 

de triglicerídeos e níveis de doença periodontal.  

Morita et al. (2004) estudaram variáveis séricas (níveis de hemoglobina, 

glicose, colesterol total, LDL – Lipoproteína de Baixa Densidade, HDL – Lipoproteína 

de Alta Densidade, triglicerídeos  entre outras) e status periodontal de indivíduos de 

uma comunidade. A análise por regressão logística revelou uma significante relação 

entre triglicerídeos elevados e a presença de doença periodontal. Entretanto, em nossos 

estudos verificamos que os animais com DPE não apresentaram alterações significativas 

nos níveis de triglicerídeos nos períodos experimentais de 11 e 30 dias.  

Os níveis de triglicerídeos mostraram-se elevados nos animais com DPE + DIA 

(sem tratamento) no 11º e 30º dia do experimento. Estes achados estão de acordo com 
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os de Corrêa (2008) que constatou nos pacientes portadores de diabetes com doença 

periodontal, níveis significativamente mais elevados de triglicerídeos. 

Os animais com doença periodontal experimental associada ao diabetes (DPE + 

DIA) e tratados com minoclina 25 e 50 mg/Kg, apresentaram redução significativa nos 

níveis de triglicerídeos no 11º e 30º dia do experimento , em relação ao grupo não 

tratado DPE + DIA.  

Estudo prévio realizado envolvendo um período maior de implantação do 

quadro diabético demonstrou hipertrigliceridemia em animais diabéticos aloxânicos 

(LEME et al.,  2007). O quadro diabético em humanos e animais apresenta aumento de 

trigliceridemia junto à hiperglicemia, ambos gerados pela hipoinsulinemia (SIRAJ et 

al., 2006).  

O perfil metabólico lipídico alterado tem sido encontrado em indivíduos 

portadores de periodontite (MORITA et al., 2004; MONTEBUGNOLI et al., 2004; 

PINTO, 2007). Pacientes diagnosticados com dislipidemia apresentam um percentual 

significativamente mais alto de sítios com profundidade de sondagem maior que 3,5 

mm, que indivíduos controles com status metabólico normal (NOACK et al., 2001). 

Parece ser mais do que casual a relação entre níveis de lipídeos alterados e periodontites 

(MORITA et al., 2004), porém, não se sabe se as desordens no metabolismo lipídico 

podem predispor indivíduos à periodontite ou se a periodontite afetaria o metabolismo 

lipídico. 

No presente trabalho os ratos com DPE apresentaram um aumento do 

colesterol total em relação ao grupo normal (sem DPE) no 11º do experimento, no 

entanto esse aumento não se manteve no 30º dia.. De acordo com Löesche et al. (2000) 

a  periodontite pode estar associada ao aumento nos níveis de colesterol total, de 

lipoproteínas plasmáticas de baixa densidade (LDL) e de triglicerídeos. Moeintaghavi et 

al. (2005), através de um estudo de caso-controle, compararam indivíduos com e sem 

periodontite, onde os níveis de lipídios foram aferidos, o colesterol total e triglicerídeos 

foram significativamente maiores no grupo com periodontite. Iacopino et al. (2000) 

relataram que a periodontite eleva os níveis de lipídios, promovendo também aumento 

da infecção pela ação de citocinas pró-inflamatórias.  

Os animais com DPE e diabetes (DPE + DIA) apresentaram aumento 

significativo dos níveis de colesterol no 11º e no 30º dia em relação ao grupo normal. A 

administração oral de minociclina nas doses de 25 e 50mg/Kg reduziu os níveis de 

colesterol total dos ratos com DPE no 11º, bem como dos ratos com DPE + DIA no 11º 
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e no 30º dia de experimento. Muitos estudos têm demonstrado uma associação da 

dislipidemia não só com diabetes, mas também com a doença periodontal (CUTLER et 

al,. 1999; IACOPINO & CLUTER,2000; KATZ  et al., 2002). Apesar destas 

informações, Machado et al. (2005) não encontraram relação significativa entre doença 

periodontal e dislipidemia. Eles analisaram a relação entre doença periodontal crônica, 

de moderada à severa e níveis plasmáticos de colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos 

em indivíduos com e sem doença periodontal. 

Fentoglu et al. (2009) observaram que taxas de  triglicerídeos, colesterol total e 

LDL  foram significantemente  mais altas no grupo dislipidêmico comparado ao grupo  

controle. Segundo os autores, é possível que a severidade e o pobre controle da 

dislipidemia possam afetar a severidade da doença periodontal.  

Alguns trabalhos relacionam positivamente a presença da periodontite com o 

aumento de colesterol total (LÖSCHE et al., 2000; KATZ et al., 2002), LDL (LÖSCHE 

et al., 2000; KATZ et al., 2002) e triglicerídios (CUTLER et al., 1999). Por outro lado, 

outros trabalhos não encontraram diferença entre pacientes com periodontite e controles 

saudáveis em relação à concentração de colesterol total (LOOS et al., 2000).  

A ALT é considerada um indicador altamente sensível de dano hepatocelular e, 

dentro de certos limites, pode fornecer uma taxa quantitativa do grau de danificação 

sofrido pelo fígado (AL-HABORI, 2002). Nossos resultados demonstraram que o 

tratamento com minociclina não promoveu alterações significativas nos níveis da 

enzima ALT em animais com DPE e com DPE e diabetes, no período de 11 dias de 

tratamento. No período de 30 dias a administração oral de minociclina também foi bem 

tolerada pelos animais com DPE e com DPE+ DIA.  

A AST é um marcador bioquímico sugerido como um complemento de 

diagnóstico para avaliar patologias na gengiva. Estudos descrevem níveis elevados desta 

enzima no fluido gengival, associados à periodontite crônica (CHANDRASHEKAR & 

SINHA, 2011). 

As doses de minociclina, 25 e 50 mg/Kg, não promoveram alterações 

significativas sobre os níveis de AST nos grupos DPE ao final do estudo de 11e 30 dias, 

bem como nos grupos DPE + DIA tratados por 11 dias. Contudo, os animais DPE + 

DIA tratados com M(50) apresentaram um aumento significativo na atividade da AST 

em comparação aos grupos DPE + DIA sem tratamento e DPE + DIA tratados com 

M(25), no 30º dia de experimento. É conhecido que o diabetes eleva a atividade das 

enzimas hepáticas como AST, ALT e ALP, contribuindo assim para explicar seu 
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envolvimento no metabolismo energético, uma vez que a ALT e AST desempenham um 

papel na gliconeogênese (GUTIERRES, 2011). No diabetes, as reservas de glicogênio 

no fígado e músculos estão diminuídas, e em contrapartida, as atividades da AST e ALT 

são utilizadas para produzir glicose de forma alternativa (MORI et al., 2003). 

A doença periodontal resulta em aprofundamento patológico do sulco gengival 

por meio da migração apical do epitélio juncional, destruição do ligamento periodontal, 

do cemento e do osso alveolar (ALVES et al., 2007). Clinicamente, a periodontite 

caracteriza-se pela perda de inserção, acompanhada pela formação de bolsa e alterações 

na densidade e altura do osso alveolar subjacente (CARRANZA & NEWMAN, 2007). 

Os microorganismos presentes na placa bacteriana produzem endotoxinas e 

lipopolissacarídeos que induzem à produção de citocinas (troboxano A2, IL-1β, IL-6 e 

TNF-α), além de proteínas C-reativas, iniciando assim o processo inflamatório. Tanto a 

gengivite quanto a periodontite são moduladas pela resposta imune do hospedeiro e por 

fatores ambientais tais como tabagismo, obesidade, diabetes e stress (ABREU et al., 

2010). 

As citocinas desencadeiam respostas celulares diversas que medeiam e regulam 

processos fisiológicos importantes, como o desenvolvimento de células 

hematopoiéticas, das reações imunes e inflamatórias (GORSKA et al., 2003). No 

entanto, quando sintetizadas em níveis elevados, as citocinas modificam o padrão de 

resposta celular, participando substancialmente no desenvolvimento de patologias de 

caráter inflamatório crônico, como é o caso das doenças periodontais (GRAVES  et al., 

1999). A liberação das citocinas (TNF-α, IL-1, IL-6, ativação dos osteoclastos, e 

metaloproteinases da matriz), resultará em destruição óssea e conjuntiva (VERARDI et 

al., 2009). 

A resposta imune/inflamatória tem um papel fundamental na doença 

periodontal, já que a extensão e grau de destruição tecidual são determinados, 

sobretudo, pelo balanço entre os níveis de citocinas pró e antiinflamatórias e seus 

antagonistas, o que classifica a doença periodontal como uma infecção mediada e 

modulada pelo hospedeiro, com aspectos histológicos e imunológicos semelhantes a 

outras alterações de caráter inflamatório crônico, como a artrite reumatóide (BARTOLD 

et al., 2006). 

Vários autores (CAMPUS et al., 2005; FURUKAWA et al., 2007; TAYLOR 

& BORGNAKKE, 2008) têm estabelecido  a relação entre o diabetes e a saúde 

periodontal. Há ampla evidência dos laços biológicos e epidemiológicos entre DP e 
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diabetes, especialmente, diabetes mellitus tipo 2. O mecanismo postulado para os 

efeitos do diabetes mellitus na DP é que a primeira exacerba a inflamação e a apoptose, 

o que afeta especificamente os tecidos periodontais (GRAVES et al, 2007). Além disso, 

o aumento da severidade da DP no diabetes mellitus pode refletir numa alteração no 

potencial de patogenicidade das bactérias, aumentando a destruição dos tecidos 

periodontais (SOUTHERLAND et al., 2006; NISHIMURA et al., 2007). 

A presença de diabetes mellitus pode aumentar o risco de desenvolvimento da 

doença periodontal como conseqüência do efeito sinérgico entre o biofilme bacteriano e 

a hiperglicemia. Da combinação destes dois fatores resultam reações inflamatórias, que 

produzem mediadores e citocinas que conduzem à doença periodontal (FURUKAWA et 

al., 2007; TAN et al., 2006). 

Os resultados de nosso estudo em animais com DPE (estudo de 11 dias) 

mostraram células do periodonto imunomarcadas para TNF-α, demonstrando que no 

tecido gengival inflamado, os níveis desta citocina estão elevados. Provavelmente, o 

conhecimento mais bem estabelecido com relação à patogênese das doenças 

periodontais está associado ao papel das citocinas inflamatórias clássicas, dentre as 

quais se destacam o TNF-α e a IL-1β (NOCITI JR. et al., 2004). Estas citocinas 

participam da regulação da imunidade mediada por células, da quimiotaxia de células 

inflamatórias, da diferenciação e proliferação de clastos, atuando efetivamente na 

patogênese da doença periodontal (OLIVEIRA et al., 2007). O TNF-α está envolvido na 

migração de leucócitos para os tecidos periodontais, na reabsorção óssea alveolar e na 

perda de inserção conjuntiva (HILL & EBERSOLE, 1996).  

Nos tecidos periodontais de animais com DPE + DIA (estudo de 11 dias), sem 

tratamento, observamos marcação para TNF-α quando comparados ao grupo normal 

sem DPE e diabetes. 

Segundo Alves et al. (2007) diabéticos apresentam níveis séricos e salivares de 

IL-1, TNF-α e prostaglandina E2 mais elevados do que não-diabéticos. O TNF-α, 

produzido por macrófagos ativados por bactérias gram-negativas, induz a expressão de 

prostaglandinas, estimula a produção de enzimas líticas como as metaloproteinases e 

limita o reparo celular através da indução da apoptose de células produtoras da matriz 

(SOUTHERLAND  et al., 2006). Outra ação do TNF-α seria a indução de resistência 

insulínica com piora do controle metabólico do diabetes melitus (DM) (NOMA et al., 

2004). 
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 Os animais dos grupos DPE e DPE + DIA que receberam minociclina 

50mg/Kg, mostraram ausência quase total de imunomarcação para TNF-α. Nishimura e 

Murayama (2001), utilizando um derivado de tetraciclina, a minociclina local, 

observaram que a terapia mecânica associada a  administração de minociclina local em 

todas as bolsas periodontais promoveu a redução na  concentração de TNF-α  e 

hemoglobina glicada na circulação,  melhorando o controle metabólico após um mês de 

terapia. 

A expressão da iNOS é o resultado de uma resposta inflamatória localizada ou 

difusa resultante de uma infecção ou dano tecidual (CERQUEIRA &YOSHIDA, 2002). 

Nos tecidos periodontais, níveis aumentados da produção de NO através da enzima 

iNOS leva à ativação das MMPs, promovendo com isso, a destruição tecidual que 

ocorre na periodontite (UGAR-ÇANKAL & OZMERIC, 2006).  

Em modelos animais, a indução experimental da doença periodontal 

inflamatória em ratos, por meio da ligadura, revelou expressão e atividade aumentadas 

de iNOS por células inflamatórias e da camada basal do epitélio gengival. Ainda, em 

ratos submetidos às mesmas condições anteriores, porém tratados com inibidores 

seletivos de iNOS, resultou em redução significativa da infiltração por células 

inflamatórias e reabsorção óssea alveolar, além de danos teciduais mais moderados em 

relação às amostras controle, revelando o efeito benéfico da utilização de inibidores 

seletivos de iNOS na gravidade da doença periodontal inflamatória (DI PAOLA et al., 

2004). 

No microambiente da doença periodontal, além da presença de diversas 

citocinas, tem sido observada a produção de NO, o qual age diretamente na manutenção 

e progressão da inflamação, bem como na destruição tecidual. As citocinas 

inflamatórias como IL-1, TNF-α e IFN-γ, são potentes estimuladores da produção de 

NO que, por sua vez, atua sobre o metabolismo de diversas células (BATISTA, 2002).  

Nossa pesquisa demonstrou que animais com DPE e DPE + DIA, sem 

tratamento, mostraram intensa imunomarcação para iNOS, no período de estudo 

correspondente à 11 dias. HIROSE et al. (2001) observaram significativo aumento da 

expressão de IL- e iNOS em amostras obtidas de pacientes com periodontite. Segundo 

Batista et al. (2002) o número de células iNOS é mais elevado na doença periodontal do 

que no tecido gengival clinicamente saudável,  e que a produção de NO parece ser 

contínua nos diferentes estágios da doença periodontal. Entretanto, em nossos estudos 

verificamos que a administração de minociclina 50mg/Kg em animais com DPE e DPE 
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+ DIA, por um período de 11 dias, resultou em ausência quase total de imunomarcação 

para iNOS. 

A atividade das MMPs é controlada por alterações no delicado balanço entre 

sua expressão e sua síntese e seus principais inibidores endógenos, os TIMPs. Enquanto 

a inibição da ativação ou da atividade das MMPs é de responsabilidade dos TIMPs, a 

competência catalítica das MMPs é controlada pela ativação de pró-enzimas, ou seja, as 

MMPs são sintetizadas e secretadas em uma forma inativa, só sendo clivadas para 

ativação na presença de citocinas IL-1 e TNF-α, endotoxinas, e NO e seus reativos 

nitrito e peroxinitrito no meio extracelular onde as MMPs devem agir (RODINI, 2005).  

Os níveis de cada forma molecular e, portanto, a atividade catalítica das 

MMPs, pode ser regulada pelos níveis de citocinas, como também pela interação destas 

endoproteases com seus inibidores naturais (TIMPs) (AQUINO, 2008; KIILI et al., 

2002). Além disso, um grande número de inibidores sintéticos de MMPs tem sido 

avaliado para aplicações terapêuticas em diversas patologias, com alguns sendo, 

inclusive, testados em ensaios clínicos no tratamento da artrite reumatóide e câncer 

(MOLINA et al., 2005), porém apresentando pequena eficácia. Inibidores menos 

potentes, como os a base de tetraciclina, estão sendo vistos como uma alternativa mais 

segura, pois reduzem apenas os níveis patológicos de MMPs (PRESHA et al., 2004), 

através de  mecanismos como inibição da expressão do RNAm para MMPs, interferindo 

com o processo de ativação da pró-enzima e tornando a MMP ativada mais suscetível à 

degradação (SORSA et al., 2004). 

A MMP-9 inicia-se com fraca expressão na gengivite e aumenta sua expressão, 

tanto no epitélio como no tecido conjuntivo, à medida que a doença progride de uma 

gengivite para uma periodontite (SEABRA et al., 2006). Sorsa et al. (2004) afirmam 

que a MMP-9  juntamente com a MMP-8, são as que mais frequentemente são 

detectadas de forma aumentada em fragmentos da gengiva e fluido gengival de 

pacientes com periodontite. 

Os animais com DPE e DPE + DIA, sem tratamento, apresentaram grande 

quantidade de células do periodonto marcadas para MMP-9. O DM tem sido associado 

com uma alteração no metabolismo do colágeno e aumentando a resposta do tecido 

periodontal a microrganismos patogênicos, levando assim ao aumento da severidade da 

doença periodontal. Um aumento da concentração de matriz de metaloproteinases 8 e 9 

no tecido gengival de pacientes diabéticos portadores de periodontite crônica sugere que 

a expressão dessas matrizes de metaloproteinases contribui para a falha do processo de 
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cicatrização no diabético. A inibição da matriz de metaloproteinases poderia levar a 

uma melhor cicatrização em pacientes com periodontite crônica (SOELL et al., 2007). 

Em razão do desequilíbrio existente entre metaloproteinases ativadas e seus 

inibidores endógenos na doença periodontal é que se tem discutido a utilização de 

inibidores das metaloproteinases (GURGEL et al., 2005). 

Em nosso estudo houve uma acentuada redução da imunomarcação para a 

colagenase MMP-9 nos grupos de animais com DPE e DPE + DIA, tratados com 

minociclina 50mg/Kg. Estudos preliminares, avaliando o impacto das tetraciclinas na 

doença periodontal associadas a marcadores de microrganismos selecionados, 

observaram uma grande redução de enzimas do hospedeiro, como a colagenase, elastase 

e β-glicuronidase, sem alterações na microbiota subgengival (THOMAS et al., 2000). 

Dentre as tetraciclinas, a doxiciclina é considerada o mais potente inibidor da atividade 

das metaloproteinases (GOLUB et al., 1998) e sua propriedade anti-colagenolítica é 

obtida no homem em doses abaixo daquelas utilizadas rotineiramente na terapia 

antimicrobiana. Apesar da quantidade limitada de estudos procurando avaliar a 

utilização de inibidores das metaloproteinases no tratamento da doença periodontal, os 

resultados têm demonstrado que a sua utilização parece melhorar a resposta clínica à 

terapia. Entretanto, há necessidade de estudos clínicos controlados longitudinais 

avaliando sua utilização em pacientes que apresentam áreas com perda de inserção 

freqüente, que não respondem bem à terapia convencional e ainda em indivíduos com 

periodontite agressiva (GURGEL et al., 2005). 

O equilíbrio entre a produção de MMPs e a de TIMPs representa um ponto 

principal para manter a homeostase da matriz extracelular. É conhecido que um 

processo patológico da matriz extracelular pode se instalar quando houver excesso de 

atividade das MMPs nos tecidos. Por essa razão, há um grande interesse em desenvolver 

inibidores sintéticos das MMPs que possam ser usados em terapias médicas e 

odontológicas (SOUZA & LINE, 2002). 

Neste estudo, mostramos que a minociclina apresentou efeitos 

antiinflamatórios nos modelos de doença periodontal experimental e diabetes, através da 

proteção ao periodonto, redução dos níveis glicêmicos e diminuição dos níveis de 

marcadores inflamatórios.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A minociclina nas doses de 25 e 50mg/kg possui atividade antiinflamatória no 

modelo de DPE tanto no 11º quanto no 30º dia. 

A minociclina 50mg/kg, no modelo de DPE + DIA demonstrou efeito 

antiinflamatório, reduzindo a perda óssea e os níveis glicêmicos nos períodos de 11 e 30 

dias. A minociclina 25 mg/kg , no modelo de DPE + DIA, reduziu os níveis glicêmicos 

no 11º e 30º dia, entretanto no 11º dia não reduziu a reabsorção óssea alveolar. 

Os níveis de triglicerídeos e colesterol total foram reduzidos nos modelos 

experimentais de DPE e de DPE + DIA, tratados com minociclina nas doses de 25 e 

50mg/kg. 

As avaliações de possíveis efeitos tóxicos demonstraram que a minociclina nas 

doses de 25 e 50mg/kg, foi bem tolerada, tanto no grupo DPE, como no grupo DPE + 

DIA sem alterações significativas na enzima ALT, nos períodos de 11 e 30 dias.  A 

enzima AST apresentou um aumento significativo somente no grupoDPE + DIA tratado 

com M(50) por 30 dias. Nos grupos DPE e DPE + DIA, tratados por 11 dias com M(25) 

e M(50) não houve alterações significativas na enzima AST. 

Os resultados do presente estudo demonstram que a minociclina (50mg/Kg) 

tem um papel importante na resolução da inflamação através da redução da expressão 

do TNF-α, iNOS e MMP-9 no periodonto de animais com DPE e de DPE + DIA,  no 

11º dia. 
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8 CONCLUSÕES 

 

O tratamento de doença periodontal historicamente tem focado na redução da 

infecção bacteriana através da remoção mecânica dos agentes infecciosos. Tentativas de 

eliminação dos agentes infecciosos não representam, contudo, terapia definitiva na 

periodontite, necessitando a administração de modalidades de tratamento biológico mais 

sofisticado (DEO & BHONGADE, 2010). Assim uma maior compreensão da resposta 

inflamatória do hospedeiro na patogênese periodontal apresenta a oportunidade para 

explorar novas estratégias terapêuticas para a doença periodontal através da modulação 

da resposta do hospedeiro. Concluímos, portanto, que a minoclina por apresentar 

potentes propriedades analgésica, anti-inflamatória e antioxidante torna-se candidato em 

potencial para o tratamento de doenças periodontais constituindo uma alternativa 

terapêutica eficiente e possivelmente definitiva para debelar de modo mais eficaz a 

doença. 
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ANEXO A: Certificado do controle de qualidade da minociclina. 
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ANEXO B: Declaração de aprovação pela Comissão de Ética em Pesquisa Animal 

– CEPA (UFC) 

 

 


