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RESUMO
A diabetes mellitus (DM) é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas
por hiperglicemia resultante do déficit na secreção e/ou ações de insulina. Dentre as
muitas complicações da diabetes incluem a osteopenia diabética, que causa
osteoporose e aumento do risco de fraturas ósseas. A patofisiologia da baixa
resistência óssea associada a DM é considerada multifatorial, podendo ser
decorrente da deficiência de insulina, resistência à insulina, insuficiência de
osteoblastos, deficiência de vitamina D, formação e acúmulo dos produtos finais da
glicação avançada e complicações microvasculares. Por isso, existe um interesse
crescente no estudo da diabetes associada a outras alterações metabólicas e o
efeito das drogas antidiabéticas, de forma a reverter os efeitos maléficos. O objetivo
desse estudo foi avaliar a influência das drogas antidiabéticas na movimentação
dentária ortodôntica e na densidade/microarquitetura óssea alveolar em ratos
diabéticos. Assim, ratos Normoglicêmicos (NG,n=20) e Diabéticos induzidos pela
estreptozotocina (DM1,n=60) foram divididos em: TinDM1(n=20) tratados com
Insulina, TinmetDM1(n=20) tratados com Insulina+Metformina, e os STDM1(n=20) e
STNG(n=20) que não receberam tratamento. Após 14 dias da indução, o 1º molar
superior direito recebeu força ortodôntica (50g) em sentido mesial. Nos periodos
experimentais de 0, 3, 7 e 14 dias, as maxilas foram coletadas e submetidas às
análises microtomográficas para quantificar a movimentação dentária e a densidade
óssea e histológica, para avaliar as alterações periodontais ocorridas durante a
movimentação. Os dados microtomográficos foram submetidos à ANOVA a dois
critérios e teste de Tukey (p<0,05). A indução com estreptozotocina induziu ao
quadro de diabetes grave (glicemia de jejum de 325mg/dL) os quais foram
acentuados com o tempo no grupo STDM1 (404mg/dL). A utilização de insulina e da
associação insulina e metformina reduziram consideravelmente os níveis glicêmicos
(127mg/dL). A força de 50g aplicadas no 1º molar promoveu movimentação dentária
linear, sendo menor no grupo STNG (116µm) e maior nos diabéticos (173µm).
Durante a movimentação a densidade óssea no grupo STNG foi mantida
(BV/TV=83%), enquanto nos TinDM1 e TinmetDM1 ocorreu pequena redução
(BV/TV=76%). Já nos STDM1 a força produziu grande perda óssea (BV/TV=62%).
No grupo STDM1 O quadro histopatológico confirma os efeitos deletérios nas
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estruturas dentarias e periodontais durante a movimentação dentária, com
acentuada perda óssea e processo inflamatório. A redução dos índices glicêmicos
com utilização das drogas hipoglicemiantes nos grupos TinDM1 e TinmetDM1
equilibrou o processo de formação e reabsorção óssea no STNG, após os 3 dias da
movimentação. Concluímos que, a utilização contínua de insulina ou insulina e
metformina nos animais diabéticos diminuem significativamente o quadro de perda
óssea alveolar decorrente das forças ortodônticas no estado diabético.

PALAVRAS CHAVE: Metformina, Insulina, Diabetes Mellitus, Movimentação
Dentaria, Remodelação Óssea.
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ABSTRACT
Effect of antidiabetic drugs on tooth movement in type 1 diabetic rats.
Microtomographic and histological evaluation.
Diabetes mellitus (DM) is a group of metabolic diseases characterized by
hyperglycemia resulting in deficits in the secretion and/or insulin action. Among the
many complications of diabetes, it includes diabetic osteopenia that causes
osteoporosis and increased risk of bone fractures. The pathophysiology associated
with low bone strength in DM is considered multifactorial and may be due to insulin
deficiency, insulin resistance, osteoblast deficiency, vitamin D deficiency, formation
and accumulation of advanced glycation end products and microvascular
complications. Therefore, there is a growing interest in the study of diabetes
associated with other metabolic abnormalities and the effect of antidiabetic drugs, in
order to reverse the deleterious effects. The objective of this study was to evaluate
the influence of antidiabetic drugs in orthodontic tooth movement and alveolar bone
density/microarchitecture in diabetic rats. Thus, normoglycemic rats (NG, n=20) and
streptozotocin-induced diabetic (DM1, n=60) were divided into TinDM1 (n=20)
treated by insulin, TinmetDM1 (n=20) treated by Insulin + Metformin and STDM1 (n =
20) and STNG (n = 20) that received no treatment. After 14 days of induction, the M1
received orthodontic force (50g) to move mesially. After 0, 3, 7 and 14 days jaws
were collected and subjected to microtomographic images analysis to quantify, tooth
movement and bone density and histological analysis to evaluate periodontal
changes occurred during the movement. Microtomographic data were submitted to
two-way ANOVA and Tukey test (p <0.05). The induction with streptozotocin induced
severe diabetes frame (fasting blood glucose 325 mg/dL) which accentuated over the
time of the disease in STDM1 group (404mg/dL). The use of insulin and insulin and
metformin reduced blood glucose levels to satisfactory values (127mg/dL). The
strength of 50g applied on M1 promoted linear tooth movement, being lower in STNG
group (116µm) and higher in diabetics (173µm). When handling bone density was
maintained at STNG group (BV/TV = 83%), in TinDM1 and TinmetDM1 small
reduction occurred (BV/TV = 76%). Already in STDM1 the force produced large bone
loss (BV/TV = 62%). Histopathological analysis confirmed the deleterious effects on
periodontal and dental structures during tooth movement in STDM1 group, with
marked bone loss and inflammatory process. Reducing the glycemic index by using
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insulin in TinDM1 group and insulin + metformin in TinmetDM1 balanced process of
bone formation and resorption after 3 days of mechanical loading. We conclude that
the continuous use of insulin or insulin and metformin in diabetic animals diminishes
alveolar bone loss resulting from orthodontic forces in the diabetic condition.

KEY WORDS: Metformin, Insulin, Diabetes Mellitus, Tooth Movement, Bone
Remodeling.
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1 INTRODUÇÃO
O tecido ósseo é dinâmico e incessantemente responde a estímulos externos
e internos do organismo através de quatro processos: crescimento, reparo,
modelação e remodelação. Dentre eles, a remodelação é considerada o mecanismo
mais importante do metabolismo ósseo adulto, pois é por meio dela que o organismo
renova o osso velho ou danificado por osso novo (Frost, 2003; Martin e Seeman,
2008; Lerner, 2012; Parfitt, 2013). Durante a remodelação óssea os osteoclastos
participam na reabsorção e os osteoblastos na aposição de matriz orgânica e sua
mineralização, enquanto os osteócitos participam da mineralização e manutenção
óssea interagindo/sinalizando com os osteoblastos e osteoclastos (Riancho e
Delgado-Calle, 2011; Lerner, 2012).
Devido à alta capacidade do tecido ósseo alveolar de se remodelar, o
movimento dentário ortodôntico pode ser induzido por meio de forças mecânicas
aplicadas adequadamente aos dentes. Em resposta a este estímulo, no ligamento
periodontal (LP), gera-se um sitio de pressão onde ocorre a reabsorção óssea
alveolar decorrente da atividade osteoclástica e um sítio de tensão no qual ocorre a
deposição da matriz óssea e sua mineralização pela atividade osteoblástica.
(Hadjidakis e Androulakis, 2006; Krishnan e Davidovitch, 2006; Wise e King, 2008).
Assim, o sucesso no tratamento ortodôntico com movimento dentário pretendido e
reparo ósseo adequado é orquestrado basicamente por dois tipos celulares,
osteoblastos e osteoclastos (Zahrowski, 2009). Porém, pacientes que apresentam
alterações sistêmicas como a diabetes, ou ainda que, possuem doenças ou estão
sob utilização de medicações crônica que influenciam no metabolismo ósseo podem
alterar o ritmo de remodelação óssea e da movimentação dentária. (Verna et al.,
2000). Vários trabalhos utilizam o modelo experimental de movimentação ortodôntica
em ratos (Verna et al., 2000; Teixeira et al., 2010b; Ortega et al., 2012; Sirisoontorn
et al., 2012; Zhao et al., 2012) e camundongos (Braga et al., 2011; Taddei et al.,
2012; de Albuquerque Taddei et al., 2013; Matsumoto et al., 2013) de maneira a
estudar

os

mecanismos

biológicos

envolvidos

na

remodelação

óssea

e

movimentação dentária em condições normais, patológicas e de tratamento, como é
o caso da diabetes.
A Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) caracteriza-se pela destruição autoimmune
das células beta pancreáticas resultando em uma deficiência do organismo em
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produzir insulina, o que requer tratamento diário com insulina para reposição. A
Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) caracteriza-se por uma resistência à insulina pelas
células o que requer tratamento com drogas hipoglicemiantes e às vezes
acompanhado com insulina. A diabetes era considerada como um problema de
países desenvolvidos, mas sua incidência tem aumentado vertiginosamente nos
países em desenvolvimento. As complicações desta doença é uma das maiores
desordens sistêmicas que afeta a população. Estima-se que cerca de 170 milhões
de pessoas sejam hiperglicêmicas e para o ano de 2030 o prognóstico é de 366
milhões de doentes onde atualmente 90% dos diabéticos são do tipo 2 (Rosen et al.,
2001; Wild et al., 2004; Leite et al., 2013; Xu, F. et al., 2013). Se bem controlada, a
diabetes não prejudica a qualidade de vida do paciente, porém, se não houver o
controle adequado também pode afetar o metabolismo ósseo (Hamann et al., 2012).
Vários estudos relatam a relação da diabetes e o metabolismo ósseo. Na
DM1 ocorre baixa densidade óssea conhecida como osteopenia e também
osteoporose (Rakel et al., 2008; Wongdee and Charoenphandhu, 2011). Ambos os
tipos de diabetes danificam a estrutura óssea interna, elevam o risco de fratura e
atrasam o ritmo de reparo/remodelação óssea (Santana et al., 2003; de et al., 2005;
Vestergaard et al., 2005; Melton, Leibson, et al., 2008; Melton, Riggs, et al., 2008;
Kawashima et al., 2009; Hamann et al., 2012; Leslie et al., 2013; Saito and Marumo,
2013; Tsourdi et al., 2013). A patofisiologia da baixa resistência óssea associada a
diabetes é considerada multifatorial, podendo ser decorrente da deficiência de
insulina, resistência a insulina, insuficiência de osteoblastos, deficiência de vitamina
D, formação e acúmulo dos produtos finais da glicação avançada (AGEs) e
complicações microvasculares (Pietschmann et al., 2010). Por isso, existe um
interesse crescente no estudo da diabetes associada a outras alterações
metabólicas e o efeito das drogas antidiabéticas de forma a reverter os efeitos
maléficos desse distúrbio nos órgãos e tecidos, dentre eles o tecido ósseo.
Além das complicações sobre a saúde óssea em geral e do ponto de vista
clínico odontológico, na diabetes observa-se uma maior perda da altura da crista
óssea alveolar e menor grau de reparo ósseo (Fang et al., 2013). O estado crônico
da diabetes aumenta a prevalência de alterações no periodonto levando a
mobilidade e perdas dentais, ocasionando maloclusão, problemas funcionais e
psicossociais, sendo necessário um tratamento ortodôntico para melhorar essa
condição (Skamagas et al., 2008). Além disso, a população adulta que procura
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tratamento ortodôntico aumentou notavelmente durante os últimos 20 anos (Chaison
et al., 2011) de modo que para o tratamento ortodôntico ser realizado com sucesso
tanto a hiperglicemia como outras desordens metabólicas devem estar bem
controladas a fim de prevenir efeitos inesperados e desagradáveis (Villarino et al.,
2011).
O uso diário da insulina é imprescindível para o controle da hiperglicemia da
DM1, este hormônio anabólico permite a captação de glicose pelas células
musculares e adiposas. A insulina, além de manter níveis adequados da glicose
sanguínea, controla a fisiologia e regula positivamente a atividade dos osteoblastos
por meio do seu receptor (IR “insulin receptor”) que interage com o hormônio
osteocalcina (OC) elevando a expressão de marcadores anabólicos ósseos como a
fosfatasse alcalina (ALP) via ativação do runt related transcriptor fator-2 (RUNX2/Cbfa-1) (Ferron et al., 2010; Fulzele et al., 2010; Hamann et al., 2012). A
metformina, uma droga tipo biguanida obtida da planta Galega officinalis, é
considerada droga de primeira linha para o tratamento do DM2 (Miller et al., 2013).
Em relação ao metabolismo ósseo, estudos recentes in vitro (Shah et al., 2010;
Sedlinsky et al., 2011) e in vivo (Gao et al., 2010; Molinuevo et al., 2010; Sedlinsky
et al., 2011) sugerem que a metformina aumenta a formação óssea e participa de
modo benéfico no turnover ósseo, assim propõem mecanismos interessantes e
importantes pelos quais a metformina não apenas reduz a atividade osteoclástica e
a perda óssea (Mai et al., 2011; Feng et al., 2012), mas também incrementa a
atividade osteoblástica, com o depósito de nova matriz óssea e sua mineralização
(Molinuevo et al., 2010; Jang et al., 2011).
Porém, os efeitos benéficos da metformina sobre o metabolismo ósseo não
estão completamente definidos. Estudo por micro-CT em ratas ovarectomizadas,
Jeyabalan et al. (2013) afirmam que a metformina não tem nenhum efeito benéfico
sobre a massa óssea e sobre o reparo de fraturas ósseas. Além disso, estudos
clínicos sobre os benefícios da metformina na saúde óssea são escassos (Zinman et
al., 2010; Jeyabalan et al., 2013)
Diante do exposto, considera-se relevante a investigação dos efeitos
biológicos da metformina e insulina no processo de remodelação óssea alveolar em
um modelo de movimentação ortodôntica em ratos diabéticos, cujos resultados
contribuirão futuramente para um melhor planejamento e abordagem no tratamento
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da diabetes, patologias relacionadas ao metabolismo ósseo ou tratamentos
ortodônticos.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Mecanismo de movimentação ortodôntica
O esqueleto humano continuamente cresce, remodela e repara como
característica normal do tecido. O processo da remodelação óssea é realizado pela
unidade básica multicelular conhecida como “BMU” formada por osteoclastos
aderidos a superfície óssea, que reabsorvem o osso antigo e por osteoblastos que
preenchem a lacuna escavada com uma matriz protéica (osteóide) e que
posteriormente é mineralizado e mantido pelos osteócitos (Riancho and DelgadoCalle, 2011; Lerner, 2012).
Vale salientar que, o desenvolvimento ósseo ocorre por um processo de
modelação óssea no qual irá se determinar o tamanho e a forma do esqueleto ósseo
adulto. Este processo pode ocorrer de duas maneiras. A primeira seria pela
reabsorção óssea e a subsequente formação de novo osso e a segunda pela
formação de novo osso sem previa reabsorção. Já o processo de remodelação
óssea ocorre nos indivíduos adultos e tem a função de substituir o osso velho ou
danificado por osso novo, seguindo uma sequência de ativação, reabsorção e
formação, os quais são representados pela sigla ARF (Pead et al., 1988; Meikle,
2006; Frost, Thomas 1964 ). Para que haja equilíbrio neste processo, é importante
que os componentes celulares da BMU mantenham uma relação espacial e temporal
bem equilibrada. Assim, num indivíduo adulto saudável, ambos os processos de
reabsorção e formação óssea são bastante equilibrados para que, a quantidade de
osso reabsorvido e formado a cada ciclo seja o mesmo (Parfitt, 1994). Porém, em
mulheres de meia-idade e idosos de ambos os sexos ocorre um desequilíbrio entre o
processo de reabsorção e formação óssea, a favor da reabsorção mudando a forma,
a estrutura e a quantidade de tecido (Martin and Seeman, 2008).
O osso é um tecido metabolicamente ativo capaz de adaptar a sua estrutura
frente a estímulos mecânicos e de reparar danos estruturais através do processo de
remodelação. As cargas mecânicas têm influência direta no processo de
remodelação óssea. O desuso ou falta de carga provoca uma aceleração da
remodelação óssea, com o domínio da reabsorção em relação à formação óssea
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levando a uma rápida perda de massa óssea. Este tipo de perda óssea é observado
em astronautas que passam longos períodos de tempo num ambiente sem peso na
estação espacial (Mukai and Ohshima, 2012). Já, o uso excessivo ou o excesso de
carga nos ossos pode causar danos ao tecido, que por sua vez estimula a
remodelação óssea (Krishnan and Davidovitch, 2006).
Adaptação/remodelação óssea que ocorre em resposta a cargas externas é
transmitida sob a forma de tensão/deformação no osso local. Em seguida, os sinais
mecânicos (estímulos) são recebidos pelos osteócitos, que subsequentemente
estimulam populações de osteoclastos e osteoblastos no BMUs para alterar a massa
óssea. O processo de remodelação óssea é governado por interações entre os
osteoblastos e osteoclastos pela expressão de vários fatores autócrinos e
parácrinos, que controlam as populações de células ósseas e a sua taxa de
diferenciação e proliferação (Lerner, 2012). A remodelação é mais frequente no osso
trabecular do que no osso cortical, razão pela qual a osteoporose menopáusica afeta
mais os ossos que tem maior proporção trabecular (Lerner, 2012).
Nos maxilares a remodelação óssea alveolar é ativada pela força aplicada
nos dentes provocando modificações nos componentes do ligamento periodontal
(LP). A formação de osso novo sempre antecede uma fase de reabsorção e a
extensão do processo depende da magnitude, direção e duração da força ou
estimulo mecânico (Meikle, 2006). A teoria mais aceita que explica o movimento
ortodôntico é a teoria de pressão e tensão. Essa teoria surgiu nos primeiros estudos
de cortes histológicos, onde apareceram duas áreas definidas no ligamento
periodontal. Uma área estreita na direção da força e no sentido da movimentação
dentária denominada área de pressão, com o LP desorganizado com pouca
produção de fibras colágenas, pouca proliferação celular e com uma frente de
reabsorção óssea. No lado oposto de maior largura, uma área de tensão mostrando
maior produção de fibras e proliferação celular (Krishnan and Davidovitch, 2006;
Meeran, 2012) com formação de novo tecido ósseo. As mudanças no periodonto
frente a forças excessivas foram claramente descritas por Schwarz, (1932) que
correlacionou as magnitudes das forças aplicadas com as alterações na pressão
sanguínea dos capilares. Neste estudo o autor observou que forças superiores a
25g/cm2 no LP causam diminuição e até fechamento dos capilares, provocando
isquemia e necrose dos tecidos adjacentes, e o contato físico da raiz com o osso
alveolar promove uma reabsorção óssea local e hialinização no osso subjacente.
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Essa hialinização é marcada pela presença de células com núcleo picnótico, seguida
de zonas livre de células. Posteriormente, esse tecido já necrótico começa a ser
reabsorvido por macrófagos e osteoclastos provenientes de zonas adjacentes não
afetadas. Esse processo é conhecido como reabsorção a distância, solapante ou de
campo minante (Krishnan and Davidovitch, 2006; Xu, Y. et al., 2013).
As células progenitoras da medula óssea tem capacidade de se diferenciar
em diferentes tipos celulares como osteoblastos, condrócitos e adipócitos. O
controle da diferenciação em um tipo celular específico depende da atuação de
fatores de transcrição específicos, que são temporalmente expressos e ativados por
diferentes agentes como citocinas, fatores de crescimento, hormônios e drogas.
Dentre eles, os três maiores fatores de transcrição são predominantemente
expressos nos osteoblastos: RUNX-2 (Karsenty, 2001; Harada and Rodan, 2003;
Komori, 2010), Osterix (Osx) (Nakashima et al., 2002; Harada and Rodan, 2003) e
ATF4 (Yang et al., 2004). Durante a fase inicial de formação óssea o Runx-2 é
fortemente expresso nas células mesenquimais para a diferenciação em linhagem
condrogênica ou osteogênica. A expressão de Runx-2 permanece na linhagem
osteoblástica e é suprimido para permitir a maturação de osteoblastos (Ducy et al.,
1997; Komori, 2008). O Osx é um fator de transcrição específico de osteoblastos e
regula negativamente a expressão de RUNX-2 comprometendo as células
percursoras para a linhagem osteoblástica (Nakashima et al., 2002; Harada and
Rodan, 2003). O fator de transcrição ATF4 é um substrato critico para RSK2 na fase
terminal de diferenciação dos osteoblastos (Yang et al., 2004; Baek and Kim, 2011).
A diferenciação dessas linhagens osteogênicas é controlada por citocinas como
WNTs, proteína morfogenetica óssea (BMP), fator de transformação do crescimentoβ (TGF-β), hedgehog, hormônio paratiroideano (PTH)/proteínas relacionadas ao
hormônio paratiroideano (PTHrP), fator de crescimento derivado da insulina-1 (IGF1) e fator de crescimento fibroblástico (FGF). Embora a regulação da atividade do
Runx-2 seja um ponto de convergência de muitas rotas de transdução, existe um
alto nível de comunicação entre essas vias. Assim, a ação combinada das vias de
transdução induzidas por algumas citocinas determinam a cascata de diferenciação
da célula mesenquimal em linhagem osteogênica (Chen, et al., 2012).
A formação óssea pelos osteoblastos também é afetada por hormônios
sistêmicos como o paratormônio e deficiências de estrógeno como descrita no
trabalho de Khosla na patofisiologia da osteoporose (Khosla et al., 2011). Entre as

34 Revisão da literatura

funções mais importantes dos osteoblastos no processo de remodelação óssea
ortodôntica se encontra o recrutamento, ativação e diferenciação de osteoclastos
para o início da reabsorção por meio de expressão de moléculas do sistema
imunológico como o RANKL, molécula que liga e estimula o RANK presente na
superfície dos osteoclastos. Os osteoblastos também regulam negativamente essa
ligação pela liberação de osteoprotegerina (OPG), que age como decoy do RANK
impedindo a interação com o ligante (Dunn et al., 2007; Jimi et al., 2013; Crotti et al.,
2015; Tyrovola, 2015). Essa ação é descrita por alguns autores como função
antagônica, já que inibe a reabsorção óssea por essa via. Já, os osteócitos são
osteoblastos maduros que ficaram imersos na matriz óssea previamente produzida e
mantem comunicação com os osteoblastos e outros osteócitos pelas prolongações
dendríticas. Longe de serem células estáticas imersas em uma matriz madura, os
osteócitos representam 90% das células ósseas no adulto. Recentes estudos tem
demonstrado a versatilidade dos osteócitos em inúmeras funções como,
mecanosensores e reguladores da remodelação óssea. Em adição, sugerem novas
funções como a habilidade de atuar como um órgão endócrino, influenciando a
atividade de células e tecidos além do seu microambiente. A sinalização entre os
osteócitos e o paratormônio, rim, músculo cardíaco e esquelético indica a
importância da função endócrina na manutenção dos osteócitos e na viabilidade de
outros tecidos (Bonewald, 2011; Lerner, 2012). Assim, o interesse pelos osteócitos
vem aumentando vertiginosamente como um dos alvos terapêuticos para o aumento
da massa óssea.
Os osteoclastos são células cuja função é a reabsorção do tecido ósseo no
lado de pressão da movimentação ortodôntica. A caracterização do RANKL e o seu
papel nos osteoclastos deu lugar ao crescimento e estabelecimento da
osteoimunologia como área de estudo. Nessa área o processo de reabsorção óssea
abrange a interação de grande quantidade de moléculas inflamatórias que
estimulam a maior expressão de RANKL ou a inibem direta ou indiretamente,
regulando assim a diferenciação, ativação e sobrevivência dos osteoclastos,
conceitos também muito importantes no estudo de doenças autoimunes e do
periodonto (Jiang et al., 2014; Crotti et al., 2015).
Atualmente os modelos de movimentação ortodôntica experimental em ratos
(Verna et al., 2000; Teixeira et al., 2010b; Ortega et al., 2012; Sirisoontorn et al.,
2012; Zhao et al., 2012) e camundongos (Braga et al., 2011; Taddei et al., 2012; de
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Albuquerque Taddei et al., 2013; Matsumoto et al., 2013) são bem aceitos e tem
contribuído bastante para o conhecimento dos mecanismos biológicos envolvidos na
remodelação óssea e movimentação dentária em condições normais, patológicas e
de tratamento.
Dentre os estudos que relacionam o movimento ortodôntico versus alterações
sistêmicas que afetam o metabolismo ósseo salientamos o de Salazar et al. (2015)
que avaliaram a movimentação ortodôntica em ratas ovariectomizadas (modelo
experimental de osteoporose) tratando com alendronato em dose de 1mg/kg e
2mg/kg duas vezes por semana por um período de 3 meses. Eles observaram
menor movimentação dentária após 5 e 7 dias de instalação dos aparelhos. Outro
trabalho utilizando ratos com osteoporose (Tsolakis et al., 2012) os autores
observaram a formação de um calo ósseo (similar ao observado na fratura óssea) no
osso cortical após 14 dias de aplicação da força ortodôntica, demonstrando que a
força ortodôntica não só afeta o osso trabecular, mas também o osso cortical que se
encontra ao redor. No caso da diabetes, o primeiro estudo de movimentação
ortodôntica experimental utilizando ratos diabéticos (induzido por aloxana) presente
no Banco de Dados MEDLINE é datado de 1989 (Holtgrave and Donath, 1989).
Holtgrave e Donath aplicaram forças ortodônticas de 10 N, 20 N e 30 N por períodos
de 3, 6, 10 e 14 dias e verificaram que nos ratos diabéticos ocorreu baixa
regeneração óssea, menor formação óssea, desorganização das fibras do ligamento
periodontal e presença de microangiopatias na área gengival. Dentre os poucos
estudos envolvendo diabetes e movimentação ortodôntica, citamos o de Maia et al.
(2014) que utilizaram metodologia similar ao do Holdgrave e Donath. Neste estudo
os animais diabéticos apresentaram uma resposta inflamatória mais prolongada
promovendo um atraso na formação do tecido de granulação e na deposição de
colágeno tipo I, além de uma redução na diferenciação de osteoclastos e
osteoblastos, como também descrito no trabalho de Villarino et al. (2011). Em um
estudo mais detalhado realizado em camundongos diabéticos e diabéticos tratados
com insulina, Braga et al. (2011) constataram que nos camundongos diabéticos
ocorre maior movimentação ortodôntica e apresentam maior número de osteoclastos
TRAP positivos, do que nos tratados com insulina. Estes achados foram
correlacionados com a maior expressão de marcadores de atividade osteoclástica
como RANK-L, CSF1, CCL2, CCL5 e TNF-α e menor expressão de marcadores
osteoblásticos (Runx-2, Ocn, Col1 e Alp), sugerindo que a condição diabética

36 Revisão da literatura

aumenta a atividade osteoclástica e diminui a diferenciação osteoblástica, resultando
em maior movimentação ortodôntica.

2.2 Diabetes Mellitus
A diabetes e as suas complicações é uma das maiores desordens sistêmicas
que afeta a população. Inicialmente foi considerada como um problema de países
desenvolvidos, mas atualmente sua incidência tem aumentado nos países em
desenvolvimento. Estima-se que cerca de 170 milhões de pessoas sejam
hiperglicêmicas e para o ano de 2030 o prognóstico é de 366 milhões de doentes
(Amos et al., 1997; Rosen et al., 2001; Wild et al., 2004; Leite et al., 2013; Xu, F. et
al., 2013). As características clínicas comuns na diabetes são polidipsia, polifagia,
poliúria e perda de peso, porém a gravidade da doença depende de maiores
concentrações de glicose no sangue. A Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) caracteriza-se
pela destruição autoimune das células beta pancreáticas, resultando em uma
deficiência do organismo em produzir insulina, o que requer tratamento diário com
insulina para reposição. A doença é mais aparente na infância e adolescência e o
progresso da doença é rápida e mais severa. A Diabetes mellitus tipo 2 (DM2),
comum em adultos, caracteriza-se pelo desenvolvimento lento de resistência à
insulina nas células alvo principalmente células adiposas e musculares, o que requer
tratamento com drogas hipoglicemiantes e as vezes acompanhado com insulina,
quando existe disfunção das células beta pancreáticas por mal controle ou estágio
avançado da doença (Beltran e Menendez,. 2015).
Com relação ao tecido ósseo, o esqueleto é amplamente aceito como órgão
endócrino e também muito implicado na regulação da glicose e do metabolismo
energético (Ferron e Lacombe, 2014). Varias doenças ósseas podem ser associadas
a DM1, entre elas estão a Artropatia de Charcot, a Hiperostose esquelética
idiopática difusa (DISH), a baixa densidade óssea conhecida como osteopenia e
também a osteoporose, que tem sido considerada como uma das maiores causas de
fratura nesses pacientes (Rakel et al., 2008; Harvey et al., 2010). Ambas,
osteoporose e a DM apresentam taxas similares de mortalidade e morbilidade
(Shanbhogue et al., 2015). Hamilton et al. (2009) em um estudo observacional
compararam a densidade óssea BMD de 102 pacientes com DM1 entre 20 e 71
anos de idade com 102 indivíduos controle e acharam menor densidade óssea na
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cabeça do fêmur, quadril e coluna. Num estudo similar Alexopoulou et al. (2006),
avaliaram a densidade óssea BMD conjuntamente com a analise de marcadores
séricos do metabolismo ósseo, como osteocalcina OC, telopeptido terminal C do
colágeno tipo 1, leptina e OPG de 42 pacientes masculinos com DM1 e observaram
uma maior perda de volume ósseo nos pacientes DM1 em relação aos indivíduos
não diabéticos, porém, essa perda óssea encontra-se atenuada com a progressão
da idade possivelmente devido a um aumento da OPG que foi registrada mais
elevada nestes pacientes. Em similar estudo Kemink et al. (2000) avaliaram 49
pacientes (35 homens e 14 mulheres) com idade média de 37,6 ± 9,9 anos e
portadores de DM1 por 8,5 ± 3,5 anos e observaram que pacientes diabéticos do
sexo masculino com osteopenia apresentavam menor nível plasmático de
marcadores de formação óssea (IFG-I, ALP e OC), indicando uma maior
predominância da reabsorção óssea sobre o de formação. Porém, o mesmo não foi
observado no sexo feminino, provavelmente por haver outros fatores hormonais
envolvidos. Numa meta-análise Vestergaard (2007) conferiu a hipótese de que os
dois tipos de diabetes apresentam risco de fratura diferente, descrevendo que o
risco de fratura é maior na diabetes mellitus tipo 2 do que no tipo 1. Shanbhogue et
al. (2015) avaliaram a densidade óssea por tomografia computadorizada periférica
de alta resolução (HR-pQCT) e marcadores bioquímicos de formação e reabsorção
óssea de 55 pacientes DM1 com (MDV+, n=29) ou sem (MDV-, n=26) doença
microvascular decorrente da diabetes e pacientes não diabéticos. Embora os
marcadores bioquímicos do metabolismo ósseo não tenham apresentado diferenças
significantes entre os DM1 MVD+ e MDV-, os autores verificaram que a presença da
doença microvascular nos DM1 está associado a uma menor densidade óssea do
osso cortical e trabecular, levando a maior propensão a fraturas.
A hiperglicemia do diabetes tem sido relatada como um dos principais fatores
que afeta a formação óssea (Wongdee e Charoenphandhu, 2011), pois leva a um
processo químico não enzimático de glicoxidação irreversível nos grupos amino das
proteínas conhecida como AGEs “advance glication end products”. O acúmulo
desses AGEs no colágeno da matriz óssea é de crucial importância para a alteração
no metabolismo ósseo em diabéticos (Wang et al., 2002; Hernandez et al., 2005). De
fato, alguns estudos in vitro têm relatado que os AGEs estimulam a produção de
interleucina-6 (IL-6) por células ósseas (Takagi et al., 1997), inibindo a expressão
fenotípica dos osteoblastos e, finalmente, aumentando a reabsorção osteoclástica

38 Revisão da literatura

(Dong et al., 2011; Montagnani and Gonnelli, 2013). Os AGEs inibem a síntese de
colágeno tipo I e osteocalcina, bem como a formação de nódulos de osso maduro
em osteoblastos (Ogawa et al., 2007; Sanguineti et al., 2008). Em combinação com
níveis elevado de glicose os AGEs adicionalmente ou sinergicamente inibem a
mineralização da matriz óssea, pelo aumento dos receptores para AGEs (RAGEs)
(Ogawa et al., 2007). Estes resultados sugerem que o acúmulo de AGEs no osso
são responsáveis pela disfunção osteoblástica. Por outro lado, os AGEs aumentam
a atividade osteoclástica pela estimulação da expressão de vários mediadores
químicos como TNF-α “fator de necrose tumoral”, IL-1,IL-6,IL-11“interleucinas” e
RANKL “receptor ativador do fator nuclear kappa-B ligand” em um meio altamente
destrutivo de desequilíbrio entre a produção de ROS “espécies reativas ao oxigênio”
e a detoxificação de reagentes intermédios (ou reparação dos tecidos) conhecida
como “Estresse Oxidativo”, iniciando assim um processo inflamatório e afetando
negativamente o processo de reparo ósseo (Yaturu, 2009; Wongdee and
Charoenphandhu, 2011; Chen, et al., 2012; El-Tantawy and Haleem, 2014). Por
esse mecanismo os AGEs também produzem mudanças na microarquitetura óssea,
reduzindo a qualidade, quando submetido frente a forças mecânicas (Silva et al.,
2009; Saito and Marumo, 2010).
Com relação à diabetes nos ossos maxilares as pesquisas têm avaliado a
relação bilateral com a periodontite. A diabetes é um dos primeiros fatores de risco
no desenvolvimento da doença periodontal, cujos primeiros sintomas são: perda da
altura óssea alveolar, baixa resistência mecânica, atraso no reparo ósseo, baixo
nível de turnover ósseo, afetando as funções tanto de osteoblastos como dos
osteoclastos (Wu et al., 2015). Ainda existem poucos estudos relacionando a
densidade óssea dos maxilares ao diabetes. O estudo de Miao et al. (2012) avaliou
a densidade óssea em ratos diabéticos induzidos com aloxana e tratados com S.
miltiorrhiza por um período experimental de 8 semanas, relatando a existência de
baixa densidade óssea nos maxilares dos ratos diabéticos em relação aos outros
grupos não diabéticos.
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2.3 Drogas Antidiabéticas

Para o controle da hiperglicemia no caso da DM1 é imprescindível à utilização
da insulina. Na prática clínica o seu uso tem evoluído muito durante as últimas
décadas sendo atualmente restrito a dois tipos principais, a insulina de ação curta e
a insulina de ação prolongada, sendo a via mais comum de aplicação por injeção
subcutânea (Cameron e Wherrett, 2015). A Insulina é um hormônio anabólico por
excelência no tecido ósseo e regula a atividade dos osteoblastos por meio do seu
receptor IR “insulin receptor”, que interage com o hormônio osteocalcina (OC)
elevando a expressão de marcadores anabólicos ósseos como a fosfatase alcalina
(ALP)

via

ativação

do

runt

related

transcriptor

fator-2

(RUNX-2/Cbfa-1).

Paralelamente, a OC também promove a secreção de insulina pelas células beta
pancreáticas para sua utilização nos tecidos periféricos (Ferron et al., 2010; Fulzele
et al., 2010; Hamann et al., 2012; Ferron and Lacombe, 2014). Seguindo essa lógica
os efeitos deletérios no tecido ósseo também seriam associados à insulinopenia. No
recente trabalho de Thrailkill et al. (2014), foram gerados camundongos cujo
receptores de insulina presentes nas células osteoprogenitoras (expressavam
Osterix) foram inibidas (knock-out para o IR, denominado de OIRKO) e verificaram
severa redução do desenvolvimento ósseo, demonstrando que a expressão do IR
nos osteoblastos é essencial para o desenvolvimento e manutenção da integridade
do tecido ósseo. Já no osso alveolar Younis et al. (2013), num estudo molecular de
reparo ósseo alveolar pós-extração dentária em coelhos diabéticos tratados com
insulina, acharam um retardo no processo de reparo ósseo, proliferação celular e
diferenciação osteoblástica nos animais não tratados com insulina, salientando um
efeito direito da insulina na formação óssea e reparo ósseo do alvéolo.
A inabilidade da insulina em suprimir os níveis sanguíneos de glicose hepática
no sangue é o maior fator etiológico no desenvolvimento de DM2 e outras doenças
relacionadas à resistência insulínica. Portanto, o controle dos índices glicêmicos é
baseado em outros critérios, como as alterações no estilo de vida (alimentação e
atividades físicas), a utilização de drogas hipoglicemiantes e às vezes associados à
aplicação de insulina, quando existe disfunção das células pancreáticas (Yan and Li,
2013; Orozco-Beltran and Artola-Menendez, 2015).
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A metformina, uma droga tipo biguanida obtida da planta Galega officinalis, é
considerada droga de primeira linha no tratamento do DM2 (Miller et al., 2013). A
historia das biguanidas remonta aos tempos medievais quando a leguminosa
“Galega Officinalis” foi utilizada como um agente hipoglicemiante oral na Europa. O
antecessor direto da metformina foi à guanidina isoamilina e só em 1918 foi
descoberto que a guanidina tinha um composto que diminuía glicemia. Antes da
utilização da metformina, o fenformin foi muito popular nas décadas de 1960-70, até
que por reportes de lactose ácida o seu uso foi suspenso nos Estados Unidos,
Canadá, Escandinávia e Alemanha entre 1976 e 1978. No entanto, a metformina já
com uma estrutura química diferenciada, provou ser um medicamento bastante
seguro e efetivo ganhando bastante aceitação no mundo inteiro (Monroy et al.,
2002).
O desenvolvimento da classe das biguanidas foi derivado do estudo dos
efeitos da planta “Galega officinalis” originária do Sul da Europa e Oeste da Ásia e
difundida para outros países, amplamente usada na Europa, desde a Idade Média
como um tratamento popular para a poliúria do diabetes (Witters, 2001). Mais tarde,
descobriu-se o composto químico responsável pelo efeito hipoglicemiante da planta
– denominado “galegina”, um derivado da guanidina. A guanidina por si só é tóxica
demais para ser usada como medicamento, mas o desenvolvimento de agentes
derivados persistiu. A estrutura das biguanidinas foi sintetizada em 1920, mas foi
rapidamente esquecida devido a descoberta da insulina. O cenário retorna a Europa,
mais especificamente Paris, onde Jean Sterne, médico especializado em diabetes,
trabalhava com a galegina, que tinha provado ser mal tolerada pelos pacientes e de
eficácia limitada. Sterne na década de 50 passou a estudar a flumamine, após as
especulações de Garcia (1950), quanto a possível via da droga para combater a
malária: “...a flumamine reduz a concentração de glicose no sangue ao mínimo
fisiológico, levando a destruição dos agente causador da malária...” (Garcia, 1950).
Em 1957 Sterne relata que nos testes em coelhos, ratos e cães tratados com
Flumamine, também denominada de Metformina, durante seis meses a droga teve
efeito hipoglicêmico (tanto com a administração subcutânea e oral), toxidade crônica
praticamente nula e não provocou nenhuma alteração no crescimento dos animais
ou diminuição da sua função hepática (Sterne, 1957). Neste mesmo ano Ungar et al
publica a primeira descrição científica da Metformina "Pharmacological studies of a
new oral hypoglycemic drug" (Ungar et al., 1957). Já, a primeira avaliação

Revisão da literatura 41

sistemática foi publicado em 1962, Gottlieb e Auld (1962) no Reino Unido,
envolvendo o acompanhamento por 6 meses de 39 pacientes diabéticos, sendo 2
com mais de 30 anos e 28 com mais de 50. As conclusões deste estudo foi que 14
pacientes apresentaram controle satisfatório da doença com metformina e seis
mostrou melhora quando combinado com baixa dose de insulina ou outro agente
antidiabético oral. A metformina entrou em uso clínico pela primeira vez na França,
em 1979 e nos EUA somente em 1994 (Cruzan, 2015) devido a preocupações de
longa data a respeito da segurança das biguanidas. Atualmente é um dos
medicamentos de escolha no tratamento do diabetes mellitus tipo 2, especialmente
em pessoas obesas ou com sobrepeso (McIntosh A et al., 2001; Gallego, 2005; IDF,
2005; ADA, 2007) e, é o antidiabético mais usado no Brasil e nos Estados Unidos
(onde foi prescrita quase 121 milhões de vezes em 2012, com aumento de 50% em
9 anos) (Hampp et al., 2014). A metformina e a glibenclamida (uma sulfoniluréia) são
os únicos antidiabéticos orais constantes da Lista Modelo de Medicamentos
Essenciais da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2015). No Brasil, faz parte do
programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde (Nery, 2010).
Estudo recente de Sterm e Murphy (2015) avaliaram 15.516 pacientes que
começaram tratamento diabético inicial com distintas drogas hipoglicemiantes como
metformina, sulfoniluréias, tiazolidinedionas, ou inibidor da dipeptidio peptidase-4 de
julho de 2009 à junho de 2013. Os pacientes que iniciaram o tratamento com
metformina apresentaram menor intensificação da terapia, ou seja, não foi
necessária a adição de outros medicamentos orais ou da insulina para manutenção
dos índices glicêmicos normais (Stern and Murphy, 2015). Também existem
evidências de que até gestantes podem utilizar a metformina com segurança para
prevenir a diabetes gestacional embora, a droga tem a capacidade de atravessar a
barreira placentária (Vanky et al., 2005; Holt and Lambert, 2014).
Segundo Monroy et al. (2002), a metformina é igualmente efetiva do que às
sulfonilureas e insulina no controle metabólico dos pacientes DM2 pela sua
capacidade na: a) potencialização dos efeitos da insulina na captação de glicose no
músculo; b) redução da produção de glicose hepática; c) inibição da lipólise e
liberação de ácidos grassos livres; d) redução do apetite e ganho de peso corporal;
e) melhora do perfil lipídico e perfil aterogênico e f) intolerância ao fármaco que é
muito baixa (5%). No caso de pacientes que precisam melhor controle terapêutico ou
precisam começar terapia com insulina, foi recomendada a continuidade da
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metformina, ressaltando que a insulina não é o tratamento ideal para a DM2, porém
é bem tolerado pelo organismo e essa combinação proporciona melhor controle
glicêmico e baixo ganho de peso melhorando a qualidade de vida a um custo
modesto de risco de hipoglicemia (Douek et al., 2005). Embora a metformina seja
uma droga bastante utilizada por várias décadas, o mecanismo de ação tem sido
descrito recentemente por Miller et al (2013) em camundongos. A metformina baixa
os níveis de glicose do sangue e melhora a sensibilidade à insulina alterando o
metabolismo energético celular. No fígado, a metformina inibe a gluconeogênese por
interagir com o complexo I mitocondrial da cadeia de transporte de elétrons,
reduzindo os níveis de ATP e consequentemente promovendo o acúmulo de AMP. O
AMP liga-se no sítio P da Adenil ciclase e inibe sua ação em resposta ao glucagon
(Miller et al., 2013; Pernicova and Korbonits, 2014). Assim, a droga interrompe a
sinalização AMPc-PKA e consequentemente aborta a fosforilação das proteínas
alvos, bloqueando a liberação de glicose hepática estimulada pelo glucagon.
Em relação ao metabolismo ósseo, estudos em animais indicam que a
metformina tem efeito positivo na diferenciação de osteoblastos devido ao
incremento da atividade do RUNX-2 via ativação da cascata regulatória AMPK/USF1/SHP (Jang et al., 2011) e seu efeito negativo na diferenciação osteoclástica e na
perda óssea após ovariectomia pela redução de RANKL e aumento de OPG (Mai et
al., 2011).
A diferenciação osteoblástica in vitro pode ser induzida pela combinação de
ácido ascórbico (AA) and b-glicerofosfato (bGP), levando a produção de nódulos de
calcificação (Aronow et al., 1990). Este modelo de cultura tem sido utilizada com
sucesso em vários estudos para desvendar os mecanismos de diferenciação
osteoblástica. No estudo in vitro de cultura primária de células progenitoras da
medula óssea (BMPCs) obtidos de ratos não-diabéticos e tratados com metformina,
Molinuevo et al (2010) observou que as BMPCs dos ratos tratados com metformina
apresentaram maior síntese de ALP, colágeno tipo I, osteocalcina, e a deposição
mineral durante a diferenciação dos osteoblastos em relação aos não-diabéticos,
devido a um aumento na expressão de Runx2/Cbfa1. Num estudo paralelo
Molinnuevo et al (2010) criaram um defeito ósseo parietal em ratos diabéticos
induzidos por estreptozotocina, durante as análise histomorfométricas observaram
que os ratos não tratados apresentaram significante diminuição da cicatrização
óssea enquanto que, os tratados com metformina promoveram um aumento da
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regeneração óssea tanto nos ratos diabéticos como nos não diabéticos pela
transativação do RUNX2 via AMPK/USF-1/SHP.
Num estudo in vitro com células mesenquimais obtidas da medula óssea de
ratos (MSCs), submetidos a meios de cultura osteoblastogênico ou adipogênico
suplementado com 100µM de metformina por 21 dias, Gao et al. (2008) observaram
que a adição de metformina promove um aumento da expressão dos marcadores
osteoblásticos (ALP, COL-1, RUNX-2) e uma redução dos marcadores adipogênicos
(PPARγ, C/EBPa e aP2) nas MSCs. A metformina marcadamente estimulou a
deposição de nódulos de mineralização e bloqueou a formação de gotas de lipídios
no citoplasma, sugerindo que essa droga pode regular positivamente a diferenciação
de MSCs em osteoblastos em relação aos adipócitos via inibição do PPARγ.
Mais recentemente, Sedlinsky et al. (2011) investigaram o efeito da
metformina e rosiglitasona (outra droga antidiabética), no reparo de defeito ósseo
craniano, na microarquitetura óssea trabecular da cabeça do fêmur e no potencial
osteogênico BMPCs de ratos. Em comparação com os controles não tratados, a
rosiglitasona em monoterapia diminuiu a regeneração óssea dos defeitos cranianos,
promoveu a diminuição do trabeculado ósseo femural induzindo um aumento na
expressão de PPARγ, e diminuindo a função osteogênica das BMPCs, na expressão
Runx2/Cbfa1 e fosforilação da AMP-quinase, na diferenciação dos osteoblastos e
na mineralização. Por outro lado, a monoterapia com metformina, todos os
parâmetros acima foram significativamente aumentados/melhorados exceto com
relação a expressão de PPARγ. Já a associação da metformina/rosiglitasona
impediu todos os in vivo e ex vivo efeitos anti-osteogênicos observado durante a
monoterapia com rosiglitasona.
Outro estudo in vitro Shah et al. (2010), utilizando cultura de linhagem de
células de osteosarcoma de rato ROS 17/ 2.8 tratados com estimuladores da AMPK
(AICAR e Metformina) e inibidor de AMPK (composto C), observaram que tanto
AICAR como a Metformina coadjuvaram a fosforilação e atividade de AMPK nas
células ROS 17 / 2.8 após 1h de tratamento, indicando que pode estimular a via de
sinalização da AMPK nessas células. Embora a via de sinalização da AMPK não
tenha sido estudada em ROS 17 / 2.8, outros estudos, utilizando células MC3T3-E1
mostraram um envolvimento da inibição de HMG-CoA redutase (uma enzima da via
do mevalonato) e da expressão do eNOS e BMP- na ativação da AMP quinase na
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mineralização osteoblástica (Kanazawa et al., 2009). Na segunda parte do trabalho
Shah et al (2015), os autores avaliaram o fenótipo ósseo de camundongos machos
wild type (WT) and AMPKα1−/− KO, usando micro-CT. Ambos BV/TV (Volume total
de osso/Volume total analisado) dos compartimentos cortical e trabecular do osso
tibial foram menores nos grupos KO para AMPK α1 em relação aos WT, sugerindo a
importância da AMPK na fisiologia óssea. Gao et al. (2010), depois de dois meses
de administração de metformina em ratas ovariectomizadas, analisaram ao micro-ct,
histologicamente e por RT-PCR os marcadores de formação óssea, verificando que
a metformina reduz a perda óssea por estimular a expressão do RUNX-2 e Lrp5.
Assim, a metformina aumenta a regulação osteoblástica via ativação de AMPK, com
subsequente indução da expressão da enzima endotelial eNOS e da BMP-2, que
regularam o small heterodimer partner (SHP) ativando e interagindo fisicamente com
RUNX-2/Cbfa-1, estimulando a expressão gênica da OC, ALP e sialoproteína óssea
(BSP) (Molinuevo et al., 2010; Jang et al., 2011).
Raros estudos correlacionaram a atividade osteoclástica e a metformina. Os
poucos estudos apontam para uma redução da atividade osteoclástica com o uso da
metformina, via ativação do “5'monofosfato de adenosina-proteína quinasse
(AMPK)”, que regula negativamente o receptor ativador do fator nuclear kappa-B
ligand (RANKL) e estimula a produção de osteoprotegerina OPG (decoy do RANKL),
inibindo assim a diferenciação dos osteoclastos (Lee et al., 2010; Mai et al., 2011;
Feng et al., 2012; Liu et al., 2012).
Os estudos da metformina no osso alveolar também são escassos. Rao et al.
(2013) em um estudo clinico de 50 pacientes com periodontite crônica utilizaram 1%
de Metformina em gel como coadjuvante à raspagem e o alisamento radicular, para
tratar defeitos intraósseos periodontais e na avaliação pós-tratamento observaram
uma redução dos defeitos ósseos verticais e melhora do reparo periodontal.

3 Proposição
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3 PROPOSIÇÃO

3.1 Geral
No atual trabalho avaliaremos primeiramente os possíveis efeitos maléficos
da diabetes na arquitetura óssea alveolar e no padrão de movimentação dentária
durante a aplicação de forças ortodônticas em ratos induzidos pela estreptozotocina.
Posteriormente, verificaremos se o tratamento dos animais diabéticos com insulina
ou com associação da insulina com a metformina diminuem os possíveis efeitos
deletérios observados durante a movimentação dentária. Os resultados aqui obtidos
contribuirão futuramente para um melhor conhecimento da patofisiologia óssea da
Diabetes mellitus 1 (DM1), no planejamento e abordagem quanto às formas de
tratamento da DM1 e de outras patologias relacionadas ao metabolismo ósseo, bem
como na geração de novas propostas nos tratamentos médico-odontológicos.

3.2 Específicas
Para alcançarmos os objetivos verificamos nos ratos não-diabéticos e nos
diabéticos tratados e não tratados:
a) nas avaliações clínicas de massa corporal e dos índices de glicemia
sanguínea durante todo o experimento, a ocorrência de aumento dos
índices glicêmicos e da perda de massa corporal nos animais induzidos
pela estreptozotocina em relação aos animais normoglicêmicos; a
possível restauração dos índices glicêmicos e da massa corporal dos
animais após tratamento com as drogas hipoglicemiantes; e a ocorrência
ou não de perda de massa corporal após a instalação dos aparelhos
ortodônticos;
b) nas avaliações das imagens obtidas ao micro-CT, a ocorrência e
quantidade da movimentação dentária; a possível ocorrência de intrusão
ou extrusão do M1 movimentado; as mudanças das estruturas
periodontais pela determinação das espessuras do LP; a ocorrência de
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movimentos angulares de inclinação mesial, palatina e rotação axial; e as
possíveis alterações na densidade óssea alveolar. Os resultados obtidos
dos dentes movimentados nos diferentes períodos experimentais serão
comparados entre grupos e períodos a fim de verificar estatisticamente
possíveis alterações da diabetes na quantidade e na qualidade da
movimentação dentária, como também os possíveis efeitos benéficos das
drogas hipoglicemiantes; e
c) nas análises histomorfométrica dos cortes teciduais corados em HE, os
efeitos deletérios nas estruturas periodontais e dentais durante a
movimentação dentária no quadro da DM1 e, um possível efeito benéfico
no processo de remodelação óssea e da movimentação dentária
associada ao tratamento com metformina e/ou insulina.

4 Material e
Métodos
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Animais
Este estudo foi realizado de acordo com as recomendações éticas
especificadas pelo Comitê de Ética no Ensino e Pesquisa da Faculdade de
Odontologia de Bauru da USP com protocolo de pesquisa número: 0033/2013.
(Anexo 1 e 2).
Foram utilizados 80 ratos jovens machos (Rattus norvergicus, albinus,
Wistar), com 60 dias de idade ao início do experimento, massa corporal entre 300g a
350g (Li et al., 2010), fornecidos pelo Biotério da Faculdade de Odontologia de
Bauru FOB-USP. Durante todo período experimental os animais foram mantidos
dentro de gaiolas plásticas em ambiente com temperatura media de 22±2ºC,
umidade de 55±15%, iluminação 12h claro/12h escuro e sistema de exaustão com
15 trocas/h. A alimentação foi à base de ração (Presence ratos e camundongos,
Presence Nutrição Animal, Paulínia-SP) e água “ad libitum”.

4.2 Distribuição dos animais nos grupos e períodos experimentais
Os 80 animais foram divididos em 4 grupos:
•

Não

Diabéticos

(STNG,

n=20)

que

receberam

administração

intraperitoneal IP de solução fisiológica, instalação do aparelho ortodôntico e
administração subcutânea de solução fisiológica para geração de estresse
similar ao grupo tratado;
•

Diabético Sem Tratamento (STDM1, n=20) que receberam injeção

única IP de estreptozotocina, instalação do aparelho ortodôntico e
administração subcutânea de solução fisiológica para gerar o mesmo estresse
que o grupo tratado;
•

Diabético + insulina (TINDM1,n=20) que receberam injeção única IP

de estreptozotocina, instalação do aparelho ortodôntico e tratamento diário
subcutâneo com insulina;
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•

Diabético + insulina + metformina (TinmetDM1, n=20) que receberam

injeção única IP de estreptozotocina, instalação do aparelho ortodôntico e
tratamento diário com insulina e metformina.
Os períodos experimentais utilizados foram de 0, 3, 7 e 14 dias (n=5/grupo)
após instalação do aparelho conforme o desenho experimental ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Desenho experimental para avaliar o efeito da Insulina associada ou não a
metformina no processo de remodelação das estruturas periodontais durante a
movimentação ortodôntica em ratos diabéticos.
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4.3 Indução do Diabetes mellitus
Após doze horas de jejum para controle glicêmico, a massa corporal foi obtida
em balança de precisão, os ratos identificados e a indução do DM1 realizada pela
administração única de 47 mg/kg de estreptozotocina (Sigma aldrich, Brasil) via
intraperitoneal, cujo efeito implica na destruição das células β pancreáticas
responsáveis pela produção natural de insulina (El-Batran et al., 2006; Molinuevo et
al., 2010).
As análises laboratoriais para a confirmação do estado diabético foram
realizadas sete dias após a indução, por meio do teste com glicofita e aparelho
medidor de glicemia sanguínea (Accu-Chek, Roche, Brasil). Apenas os animais que
apresentaram glicemia de jejum igual ou superior a 180 mg/dl e alterações clinicas
compatíveis com o quadro da DM1 foram incluídos no grupo Diabético. Avaliações
clínicas e laboratoriais foram realizadas em todos os ratos no dia da indução, sete
dias após a indução e ao término de cada período experimental. O monitoramento
do consumo de ração e consumo hídrico também foi realizado no dia da indução, no
início do tratamento, dia de instalação do aparelho e ao término de cada período
experimental.

4.4 Tratamento dos animais com Metformina
No grupo com tratamento, a droga foi administrada diariamente por via
intragástrica conhecida como gavagem (Borole et al., 2012; Wang et al., 2012;
Kristensen et al., 2013; Paintlia et al., 2013). Para tanto a droga cuja apresentação é
em pó, foi diluída em solução fisiológica resultando numa solução na concentração
de 45mg de metformina (Bauru fórmulas, Brasil) em 0,45ml de soro (45mg/0,45ml).
Estima-se que o conteúdo gástrico do rato é capaz de suportar até 0,6ml de solução,
assim não ultrapassando a concentração máxima suportada pelo estômago do rato.
A quantidade da droga variou de acordo com o peso do animal, mensurado a cada 7
dias. Deste modo foi mantido uma dosagem fixa de 150 mg/kg de massa corporal do
animal.
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4.5 Tratamento com Insulina
Os animais diabéticos tratados com insulina receberam por via subcutânea
2U de insulina de liberação lenta (Glargina/Lantus Sanofi-Aventis, France) no
começo do dia, e no começo da noite receberam 4U de insulina, sendo 2U de
insulina regular (Humulin R/Lilly, USA) mais 2U de insulina de liberação lenta
(Glargina/Lantus Sanofi-Aventis, France), totalizando 6U a partir de 7 dias após a
indução e ajustada de acordo com os níveis glicêmicos apresentados após inicio do
tratamento até o dia de coleta (Taha et al., 2014)

4.6 Preparo do aparelho ortodôntico
O dispositivo utilizado para o presente estudo consta de Mola de níquel titânio
de Ø. 1,60mm com comprimento inicial padrão de 9mm (Morelli, Sorocaba, Brasil)
que uma vez ativado foi ajustado a um comprimento necessário, controlando-o por
um dinamômetro ortodôntico, com o objetivo de produzir apenas 50 g de força. A
mola foi fixada aos dentes pelos extremos com fio de amarilho metálico (0,08
polegadas no extremo molar e 0,10 polegadas no extremo incisivo), para assegurar
a permanência nos dentes depois da instalação e ativação (Andrade et al., 2009;
Viecilli et al., 2009; Teixeira et al., 2010a; Braga et al., 2011; Brooks et al., 2011;
Hazan-Molina et al., 2012; Olson et al., 2012; Sirisoontorn et al., 2012; Taddei et al.,
2012; Tanaka et al., 2012). O objetivo do aparelho foi a movimentação do primeiro
molar em sentido mesial.

4.7 Instalação e ativação do aparelho
Assim, o aparelho ortodôntico foi instalado entre o primeiro molar do maxilar
superior lado direito e os dois incisivos (Fig. 2A). O lado esquerdo serviu como lado
controle da movimentação. Após a anestesia obtida por injeção IM de 5mg/kg de
cloridrato de xilazina (Anasedam, CEVA, Brasil) e 50mg/kg de ketamina (Dopalem,
CEVA, Brasil), o animal foi posicionado numa mesa operatória desenhada para
trabalhos intrabucais (Houston, 1964). As bochechas foram afastadas com auxílio de
um fio metálico de 9 mm de diâmetro desenhado para este objetivo (Fig.2B). Com
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um fio de amarilho de 0,08 polegadas (função de banda ortodôntica) a mola de
níquel titânio foi amarrada ao primeiro molar direito, abaixo do ponto de contato
entre os molares e aos incisivos nos pequenos sulcos/ranhuras realizados nas faces
distais (Figs. 2C e D). Após a fixação da mola aos dentes correspondentes, não foi
necessário a utilização de nenhum outro material para proteger o aparelho durante a
mastigação. Uma vez instalado o aparelho, este foi ativado cada cinco dias a fim de
manter a força constante durante todo o período experimental e prever queda do
aparelho por causa do crescimento continuo dos incisivos ou distalização dos
mesmos.

Figura 2: Procedimentos de instalação e ativação do aparelho ortodôntico para
movimentação do 1º molar. A) posicionamento do animal na mesa operatória; B)
posicionamento do afastador de bochechas; C) fixação do aparelho ortodôntico nos sulcos
feitos nos incisivos superiores; D) Fixação do aparelho ortodôntico no primeiro molar
superior direito.
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4.8 Sacrifício dos animais e coleta das amostras
No final de cada período experimental os 5 animais/grupo foram submetidos a
jejum de 12 horas para determinação da glicemia sanguínea com a utilização teste
com

glicofita

e

aparelho

medidor

de

glicemia

sanguínea

(Accu-Chek).

Posteriormente os animais foram sacrificados por overdose de anestésico e as
maxilas cuidadosamente removidas e fixadas em formalina neutra a 10% em tampão
fosfato por uma semana.

4.9 Obtenção das imagens ao Micro-CT e análise 2D e 3D
Após

a

fixação,

as

maxilas

foram

escaneadas

pelo

sistema

de

microtomografia computadorizada de raios-X utilizando o microtomógrafo modelo
1176 (Skyscan, Bélgica), (Fig. 3A) alocado na Universidade Estadual Paulista “Julio
de Mesquita Filho” – Campus de Araraquara.
4.9.1 Método de escaneamento:
As amostras foram submetidas a uma varredura de feixe de raios-X operada a
80kV e a 300uA com resolução de 10µm. Foi utilizado um filtro de Cobre e Alumínio
0,5mm, e a amostra rotacionada a 180°, com um “rotation step” de 0,5° e número de
quadros (frames) executado para média final (averaging) de 3 em cada passo de
rotação. As imagens tridimensionais foram reconstruídas utilizando um software de
reconstrução NRecon (SkyScan N. V. Belgica),(Fig. 3B).
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Figura 3. Micotomógrafo (A) utilizado para obtenção das imagens e o programa
NRecon (B) utilizado para a reconstrução das imagens.

4.9.2 Alinhamento das Imagens para as análises 2D e 3D:

Para estas análises foi utilizado o software DataViewer realizando o
alinhamento das imagens nos 3 planos do espaço a partir do centro da raiz distovestibular: a) Transaxial alinhado paralelo a sutura palatina e nível do plano palatino
(Fig. 4A); b) Coronal alinhado no plano palatino ao nível do 1º molar superior (Fig.
4B) c) Sagital alinhado ao nível do plano palatino (Fig. 4C). As medidas foram
determinadas conforme trabalhos prévios (Gonzales et al., 2009; Xu, Y. et al., 2013).
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Figura 4: Software DataViewer utilizado para as análises bidimensionais do movimento
linear do primeiro molar mostrando o alinhamento Transaxial (A), Coronal (B) e Sagital (C).

4.9.3 Análise bidimensional (2D)
4.9.3.1 Software DataViewer (SkyScan, Belgica)
No software DataViewer avaliamos nas imagens alinhadas no plano
Sagital do M1 movimentado e o contra lateral não movimentado os seguintes
parâmetros: a) Movimento Mesial determinado a partir da menor distância entre as
coroas do primeiro e segundo molar a partir dos pontos de contato, conforme ilustra
a figura 5A; b) Movimento Vertical determinado a partir da distância entre a parte
mais profunda do sulco distal do primeiro molar e o plano palatino, como pode ser
observado na Figura 5B; e c) Espessura do Ligamento Periodontal avaliado nos
lados de tensão e pressão pela distância entre o rebordo do osso alveolar e a face
distal da raiz disto-bucal (Lado de tensão, Fig. 5C) e na face mesial (Lado de
pressão, Fig. 5D).
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Figura 5: Software DataViewer ilustrações mostrando as mensurações lineares do
movimento mesial (A), movimento vertical (B) e da espessura do LP no lado de tensão (C) e
pressão (D).

60 Material e Métodos

4.9.3.2 Software CTAn (SkyScan, Belgica)
No programa CTAn (SkyScan, Belgium) foi determinado no M1
movimentado e no contra lateral não movimentado: a) Ângulo de inclinação
mesial (Angulação) entre o eixo da raiz mesial e o plano palatal nas imagens
Sagitais, conforme ilustra a Figura 6A; b) Ângulo de inclinação palatina entre o
eixo da raiz disto palatina e o plano palatal nas imagens coronais conforme ilustra a
Figura 6B; e c) Ângulo de rotação axial obtido pela intersecção da sutura palatina
e uma linha que passa pelos pontos centrais da raiz mesial e disto bucal na visão
Transaxial conforme ilustra a Figura 7.

Figura 6: Software CTAn ilustrações mostrando as mensurações realizadas para a
obtenção do ângulo da inclinação mesial (A) e ângulo da inclinação palatina (B) do M1.
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Figura 7: Software CTAn ilustrações mostrando a padronização realizada para
determinação do ângulo da rotação axial do M1: A) plano da sutura palatina; B)
posicionamento do plano da sutura palatina no centro da raiz mesial; e C)
mensuração do ângulo rotacional.

4.9.4 Análise Tridimensional (3D)
4.9.4.1. Volume ósseo alveolar (3D)
As mensurações do volume ósseo alveolar interradicular foram obtidas
utilizando um software CTAn (SkyScan, Belgium), seguindo a seleção de uma área
de interesse ROI poligonal, contornando todas as raízes do 1º molar superior,
englobando todo o tecido ósseo que se encontrava entre as raízes a partir da furca e
avançando numa altura/profundidade em sentido apical de 1,5mm, conforme
ilustrado na Figura 8.
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Figura 8. Software CTAn mostrando a padronização para as mensurações do
percentual de volume ósseo na região interradicular do M1: A)
selecionamento da área interradicular a ser analisada e B) determinação
do percentual ósseo.

4.10 Processamento e preparo histotécnico das amostras
As amostras foram desmineralizadas em solução aquosa de EDTA a 10% à
temperatura ambiente, lavadas em água corrente por 4 horas, desidratadas em
etanol, e incluídas em resina Histosec (Merck) com superfície coronal voltada para o
plano de corte (micrótomo LEITZ-JUNG). Cortes coronais semi-seriados com
espessura de 4µm da região cervical, medial e apical das raízes do M1 foram
obtidos em lâminas sinalizadas sendo coradas pela hematoxilina e eosina (HE).
Todos estes procedimentos foram realizados no laboratório de Histologia da
Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo.
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4.11 Análise morfológica dos cortes teciduais corados em HE
Durante a análise morfológica dos cortes teciduais avaliamos: a) presença e
intensidade das células inflamatórias, b) aspectos do ligamento periodontal como
organização e reorganização das fibras colágenas, vascularização e possíveis
alterações nos fibroblastos, c) reabsorção e formação/aposição de novo tecido
ósseo alveolar nas faces mesial e distal do septo interradicular e do septo
interdentário do primeiro molar superior direito; e d) possível presença de áreas de
reabsorção do cemento e da dentina radicular.
Imagens representativas dos cortes foram obtidas por meio de uma câmera
digital de alta resolução AxioCam MRc5 (Carl Zeiss, Oberköchen, Alemanha)
acoplada ao microscópio de luz (Axioskop 40, Carl Zeiss, Oberköchen, Alemanha).
O mesmo conectado a um computador com um programa de aquisição e análise de
imagens Axiovision Release 4.7.2 (Carl Zeiss Vision Imaging Systems, Carl Zeiss,
Oberköchen, Alemanha).

4.12 Análise estatística
Os dados quantitativos foram submetidos aos testes de homogeneidade das
variâncias de Hartley, Cochran e Bartlett. Em seguida, os dados foram submetidos a
Análise de Variância (ANOVA) a dois critérios (grupos e períodos experimentais).
Para as variáveis que apresentaram diferenças (p ˂ 0,05) foi realizado o teste de
Tukey. Todos os testes foram efetuados com o software Statistica (Version 10.0;
StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA), adotando-se um nível de significância de 5%.
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5 RESULTADOS

5.1 Massa corporal dos animais

5.1.1 Massa corporal dos animais antes da movimentação dentária

A análise dos dados estatísticos (Tabela 1 e 2) do gráfico (Fig. 9) mostraram
que a massa corporal dos animais antes da movimentação apresentou interação
entre grupos e períodos. No dia da indução (-14 dias), a massa corporal dos
animais foi similar entre os grupos (média 313,95g). No início do tratamento (-7
dias), a massa corporal dos animais do grupo STNG manteve-se similar ao
observado no dia da indução, enquanto que os animais dos grupos diabéticos
reduziram 19,07% (média de 254,06mg). Após 7 dias de tratamento (0 dias), a
massa corporal dos animais do grupo STNG aumentaram 19,6%, passando para
375,6mg, enquanto que os diabéticos mantiveram valores similares aos observados
no início do tratamento.

Tabela 1 : Comparação entre a Massa Corporal dos animais antes da movimentação
dentária nos dias de indução (-14 dias), início do tratamento (-7 dias) e após 7 dias de
tratamento (0 dias) pela ANOVA a dois critérios (grupos e períodos).

Massa Corporal antes
da movimentação

ANOVA
Df

P

120,94

3

0,000000

Períodos

38,91

2

0,000000

Períodos*Grupos

16,81

6

0,000000

Variáveis
Grupos

F

68 Resultados

Tabela 2: Comparação entre a Massa corporal (g) dos animais antes da movimentação
dentária nos dias de indução (-14 dias), início do tratamento (-7 dias) e após 7 dias de
tratamento pelo post-hoc teste de Tukey (períodos*grupos). Letras diferentes p<0.05.

Período
(dias)

Massa corporal antes da movimentação (g)
STNG

STDM1

-14

330,60 ±
15,19*A,B

315,60±6,54A

-7

345,20±14,07 B

0
375,60±20,94 E
*Média e DPM de 5 animais

TinDM1

TinmetDM1

302,40±16,62A

307,20±16,08A

267,60±12,28 D

243,00±9,77 D

251,60±15,63 D

257,80±8,58 D

256,60±6,50 D

266,20±12,37 D

Figura 9: Gráfico da massa corporal (g) dos animais no dia da indução, início de
tratamento e 7 dias após o tratamento nos diferentes grupos e períodos experimentais.
ANOVA a dois critérios diferença entre grupos e períodos (p = 0,0000). Letras diferentes
P<0,05 (teste Tukey).
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5.1.2. Massa corporal dos animais durante a movimentação
dentária
A análise dos dados estatísticos (Tabela 3 e 4) do gráfico (Fig. 10) mostrou
que a massa corporal dos animais durante a movimentação apresentou interação
entre grupos e períodos. No dia da instalação do aparelho (dia 0) a massa corporal
dos animais foi similar entre os grupos diabéticos (média 256,8g), enquanto que, no
grupo STNG foi 33,2% maior (385,60g). Após 3 dias da instalação do aparelho, a
massa corporal dos animais TinDM1 e TinMetDM1 mantiveram-se similar ao
observado ao 0 dias, enquanto que, no STNG e STDM1 reduziram em 21,36% e
13% respectivamente. Entre 7 e 14 dias a massa corporal manteve-se similar ao
observado no período de 3 dias em todos os grupos. Estes resultados indicam que
nos animais normoglicêmicos e diabéticos sem controle glicêmico a instalação do
aparelho leva a diminuição da massa corporal nos primeiros 3 dias.

Tabela 3: Comparação entre a Massa corporal (g) dos animais no dia da instalação do
aparelho ortodôntico (0dias) e 3, 7 e 14 dias depois a instalação do aparelho ANOVA a dois
critérios (grupos e períodos).

Massa corporal durante a
movimentação
Variáveis
Grupos
Períodos
Períodos*Grupos

ANOVA
F

Df

P

170,91

3

0,000000

15,47

3

0,000000

7,48

9

0,000000
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Tabela 4: Comparação entre a Massa corporal (g) dos animais no dia da instalação do
aparelho ortodôntico (0dias) e 3, 7 e 14 dias depois a instalação do aparelho pela o posthoc teste de Tukey (períodos*grupos). Letras diferentes p<0.05.

Período
(dias)

Massa corporal durante a movimentação (g)
STNG

STDM1

TinDM1

TinmetDM1

0

385,60±11,13A

248,40±20,96D,C

256,60±6,50G,D,F,H

266,20±12,38G,D,F

3

303,20±18,55B,C

214,20±15,51E

7

322,80±21,09B

243,20±8,58F,D,C

268,00±5,24G,D,F

256,40±10,24G,D,F,H

14

325,20±18,66B 229,80±16,32H,F,D

273,00±15,38C,G

265,00±12,27G,D,F

250,80±16,66G,D,F,H 262,40±12,70G,D,F,H

Figura 10: Gráfico da massa corporal (g) dos animais no dia da instalação do aparelho
(0dias ), 3 dias, 7 dias e 14 dias depois da instalação do aparelho ortodôntico nos diferentes
grupos e períodos experimentais. ANOVA a dois critérios diferença entre grupos e períodos
(p = 0,0000). Letras diferentes P<0,05 (teste Tukey).
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5.2. Glicemia de Jejum
5.2.1. Glicemia de jejum dos animais antes da movimentação dentária
A análise dos dados estatísticos (Tabela 5 e 6) do gráfico (Fig. 11) mostraram
que a glicemia de jejum dos animais antes da movimentação apresentou interação
entre grupos e períodos. No dia da indução (-14dias), a glicemia de jejum dos
animais foi similar entre os grupos (média de 80,3mg/dl). No início do tratamento (7 dias), a glicemia de jejum no grupo STNG manteve-se similar ao observado no dia
da indução, enquanto que os animais dos grupos diabéticos aumentaram 421,6%
(média de 338,6mg/dl). Após 7 dias de tratamento (0 dias), a glicemia dos animais
do grupo STNG foi de 76,9mg/dl, no grupo STDM1 de 350,2mg/dL e nos grupos
tratados TinDM1 de 174,20mg/dL e TinmetDM1 de 152,60mg/dL. Os resultados
mostraram que a utilização da insulina e da associação da insulina e metformina
melhorou o índice glicêmico dos animais após 7 dias de utilização das drogas.

Tabela 5: Comparação entre a Glicemia de jejum (mg/dL) dos animais antes da
movimentação dentária nos diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios
(grupos e períodos).

Glicemia de Jejum antes da
movimentação
Variáveis
Grupos
Períodos
Períodos*Grupos

ANOVA
F

Df

P

47,389

3

0,000000

100,516

2

0,000000

21,582

6

0,000000
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Tabela 6: Comparação entre a Glicemia de jejum (mg/dL) dos animais antes da
movimentação dentária nos diferentes grupos experimentais pelo post-hoc teste de Tukey
(períodos*grupos). Letras diferentes p<0,05.

Período
(dias)

Glicemia de Jejum de jejum antes da movimentação (mg/dL)
STNG

STDM1

TinDM1

TinmetDM1

-14

79,80±9,83A

77,40±10,36A

80,40±8,59A

83,80±9,18 D,A

-7

62,20±14,39A

325,60±79,48B

358,40±54,91B

331,80±83,69B

0

79,60±10,99A

350,20±57,89B

174,20±20,87C,D

152,60±26,56D,A

Figura 11: Gráfico da Glicemia de jejum (mg/dL) dos animais antes da movimentação dentária
nos diferentes grupos experimentais. ANOVA a dois critérios diferença entre grupos (p = 0,0000).
Letras diferentes P<0,05 (teste Tukey).
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5.2.2. Glicemia de jejum dos animais durante a movimentação dentária
A análise dos dados estatísticos (Tabela 7 e 8) do gráfico (Fig. 12) mostra que
a glicemia de jejum dos animais durante a movimentação apresentou diferença
estatisticamente significante apenas entre grupos. Assim, durante todo o período da
movimentação dentária os índices glicêmicos dos animais normoglicêmicos STNG
foi em média de 87,25mg/dL, nos animais diabéticos sem tratamento STDM1 de
404,55mg/dL e nos tratados com insulina TinDM1 ou insulina e metformina
TinmetDM1 de 138,5mg/dL.

Tabela 7: Comparação entre a Glicemia de jejum (mg/dL) dos animais durante a
movimentação dentária nos diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios
(grupos e períodos).

Glicemia de jejum durante a
movimentação dentária

ANOVA
F

Df

P

101,2854

3

0,000000

Períodos

0,3349

3

0,800150

Períodos*Grupos

1,1332

9

0,353148

Variáveis
Grupos

Tabela 8: Comparação entre a Glicemia de jejum (mg/dL) dos animais durante a
movimentação dentária nos diferentes grupos experimentais pelo o post-hoc teste de Tukey
(grupos). Letras diferentes p<0,05.

Glicemia de jejum (mg/dL) durante a movimentação dentária
STNG

STDM1

TinDM1

TinmetDM1

87,25 ± 10,39A

404,55± 121,81B

149,30± 24,51C

127,80± 25,06A,C
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Figura 12: Gráfico da Glicemia de jejum (mg/dL) dos animais durante a movimentação dentária nos
diferentes grupos experimentais. ANOVA a dois critérios diferença entre grupos (p = 0,0000). Letras
diferentes P<0,05 (teste Tukey).

5.3 Consumo de ração

O controle do consumo de ração diário dos animais foi realizado por
caixas/gaiolas sendo apresentados apenas os valores médios das caixas na Fig. 13.
Foi observado que, no dia da indução (-14 dias) os animais consumiam similar
quantidade de alimento sólido (média de 24,76g). Sete dias após a indução no início
do tratamento (-7 dias), o consumo de ração por animal foi menor no grupo STNG
(média de 26,78g) comparado aos grupos diabéticos STDM1 (39,33g), TinDM1
(36,27g) e TinMetDM1 (34,20g) indicando que o estado diabético aumenta o
consumo de ração. Após 7 dias de tratamento (0 dias) o consumo diário de ração
nos grupos STDM1 e TinDM1 foi similar aos observados no início do tratamento,
enquanto que, no grupo TinMetDM1 (28,61g) reduziu 16,34%, atingindo valores
próximos aos observados no grupo STNG (24,26g). Com a instalação do aparelho
observa-se uma nítida redução no consumo de ração aos 3 dias e aumento gradual
até os 14 dias, indicando que o aparelho interfere no processo de mastigação
reduzindo o consumo de alimento sólido.
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Figura 13: Gráfico do consumo diário de ração/animal (g) de cada grupo experimental no
início do tratamento, instalação do aparelho e após 3, 7 e 14 dias.

5.4 Análise qualitativa e quantitativa das imagens microtomográficas
5.4.1 Análise do movimento linear do 1º Molar (2D)
A análise do movimento linear do 1º Molar em duas dimensões referem-se ao
movimento mesial e ao movimento vertical do primeiro molar, além da espessura do
ligamento periodontal (LP) nos lados de tensão e pressão do M1 movimentado e do
M1 contralateral não movimentado.
5.4.1.1 Movimento mesial

O movimento mesial foi obtido pela determinação da menor distância entre as
coroas do M1 e M2 na região do ponto de contato. No lado contralateral (não
movimentado) e no lado movimentado no período de 0 dias (antes da
movimentação, Fig. 14) a distância entre M1 e M2 em todos os animais foi nula ou
ausente. No lado movimentado a análise da Figura 14 e dados estatísticos (Tabela 9
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e 10) e do gráfico (Fig. 15) mostraram que o movimento mesial variou apenas com
relação ao período de movimentação, não havendo diferença quanto ao estado
glicêmico ou tratamento. A maior média de movimentação mesial foi obtida para o
grupo TinMetDM1 (216 µm), seguido pelo STDM1 (161,2 µm), TinDM1 (140 µm ) e
STNG foi de 115,7µm.

Figura 14: Imagens microtomográficas representativas das maxilas dos grupos STNG,
STDM1, TinDM1 e TinmetDM1 mostrando no período de 0 dia (antes da movimentação) o
contato entre o M1 e M2 e aos 14 dias maior movimentação mesial no TinMetDM1 e
STDM1 seguido por TinDM1 e STNG.
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Tabela 9: Comparação entre o Movimento Mesial (µm) do M1 movimentado nos animais
nos diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e períodos).

Movimento Mesial do M1
movimentado

ANOVA
F

Variáveis
Grupos
Períodos
Períodos*Grupos

Df

P

0,7193

3

0,544142

40,7351

3

0,000000

1,5822

9

0,139705

Tabela 10: Comparação entre o Movimento Mesial (µm) do M1 movimentado nos
animais nos diferentes grupos experimentais pelo post-hoc teste de Tukey.
(períodos) Letras diferentes p<0,05.
Movimento Mesial (µm) do M1 movimentado
0 dias

3 dias

7 dias

14 dias

0,0±0,0A

79,6±35,7B

73,4±40,9B

158,2±65,5C

Figura 15: Gráfico do Movimento Mesial (µm) do M1 movimentado nos animais nos
diferentes grupos experimentais. ANOVA a dois critérios diferença entre períodos (p = 0,0000).
Letras diferentes P<0,05 (teste Tukey).
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5.4.1.2 Movimento vertical
O movimento vertical foi determinado pela distância entre a parte mais
profunda do sulco distal do primeiro molar e o plano palatino. A análise dos dados
estatísticos (Tabela 11 e 12) e da Figura 16 mostrou que o movimento vertical do M1
no lado contralateral não movimentado (média de 1693,9µm) e no M1 movimentado
(média de 1722,5µm) não apresentou diferenças estatísticas entre grupos e
períodos, indicando a não ocorrência de intrusão ou extrusão dos dentes.

Tabela 11: Comparação entre o Movimento Vertical (µm) do M1 não movimentado
nos animais nos diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios
(grupos e períodos).
Movimento Vertical do M1 não
movimentado

ANOVA

Grupos

F
0,91

Df
3

P
0,441510

Períodos

1,29

3

0,285441

Períodos*Grupos

1,62

9

0,129073

Variáveis

Tabela 12: Comparação entre o Movimento Vertical (µm) do M1 movimentado nos
animais nos diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e
períodos).
Movimento Vertical do M1
movimentado

ANOVA

Grupos

F
1,97

Df
3

P
0,126613

Períodos

1,23

3

0,305162

Períodos*Grupos

1,10

9

0,379090

Variáveis
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Figura 16: Gráfico do Movimento Vertical (µm) do M1 movimentado dos animais durante a
movimentação dentária nos diferentes grupos experimentais. ANOVA a dois critérios sem
diferença entre grupos (p = 0,379090).

5.4.1.3 Espessura do Ligamento Periodontal LP (Lado de
Tensão)
A Espessura do LP no lado de Tensão foi determinada no plano sagital
pela distância entre o rebordo do osso alveolar e a face distal na raiz disto vestibular
(LP-Tensão). A análise dos dados estatísticos (Tabela 13) mostrou que a espessura
do LP-Tensão do M1 no lado contralateral não movimentado não apresentou
diferenças estatísticas entre grupos e períodos sendo em média de 72,2µm. Já, na
raiz do M1 movimentado, a análise da Figura 17, dos dados estatísticos (Tabela 14,15
e 16) e do gráfico (Fig.18) mostra em todos os grupos um acentuado aumento da
espessura LP-Tensão após 3 dias de instalação, passando de 77,0µm para 135,4µm.
Embora este valor aumente em todos os grupos entre 3 e 7 dias (161,6µm) e se
mantenha aos 14 dias, não apresentou diferença estatisticamente significante com o
período de 3 dias. Em relação aos grupos, TinmetDM1 apresentou menor espessura
do LP-Tensão comparado ao STDM1 e valores similares aos do STNG e TinDM1.
Estes resultados apontam para um aumento gradual da espessura do LP-Tensão em
todos os grupos após a instalação do aparelho ortodôntico com maior formação óssea
no grupo diabético tratado com insulina e metformina em relação ao sem tratamento.
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Figura 17: Imagens microtomográficas representativas das maxilas dos grupos STNG,
STDM1, TinDM1 e TinmetDM1 mostrando aumento da espessura do LP-Tensão no período
de 14 dias comparado ao de 0 dia (antes da movimentação), sendo essa distância maior no
grupo STDM1
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Tabela 13: Espessura do LP no lado de tensão (µm) do M1 não movimentado nos
animais nos diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e
períodos).
Espessura do LP no lado de
tensão (µm)

ANOVA

Grupos

F
2,359

Df
3

P
0,079822

Períodos

0,677

3

0,569291

Períodos*Grupos

1,664

9

0,116288

Variáveis

Tabela 14: Espessura do LP no lado de tensão (µm) do M1 movimentado nos
animais nos diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e
períodos).
Espessura do LP no lado de
tensão (µm)

ANOVA

Grupos

F
3,173

Df
3

P
0,030076

Períodos

31,335

3

0,000000

Períodos*Grupos

1,991

9

0,054751

Variáveis

Tabela 15: Espessura do LP no lado de tensão (µm) do M1 movimentado nos
animais nos diferentes grupos experimentais post-hoc teste de Tukey.(grupos)
Letras diferentes p<0,05.
Espessura do LP no lado de tensão (µm) do M1 movimentado
STNG

STDM1

TinDM1

TinmetDM1

125,9±49,1A,B

149,2±53,9 A

137,09±47,34 A,B

121,13±39,9B
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Tabela 16: Espessura do LP no lado de tensão (µm) do M1 movimentado nos
animais

nos

diferentes

periodos

experimentais

pelo

post-hoc

teste

de

Tukey.(Períodos) Letras diferentes p<0,05.
Espessura do LP no lado de tensão (µm)do M1 movimentado
0 dias

3 dias

7 dias

14 dias

77,0±18,3A

135,36±28,1B

161,2±35,5B

159,7±48,6B

Figura 18: Gráfico da Espessura do LP no lado de tensão (µm) dos animais durante a
movimentação dentária nos diferentes grupos experimentais. ANOVA a dois critérios
diferença entre grupos (p = 0,00300) e períodos (p= 0,0000). Letras diferentes P<0,05 (teste
Tukey).

5.4.1.4 Espessura do LP (Lado de Pressão)
A Espessura do LP no lado de pressão (µm) foi determinada no plano
sagital pela distância entre o rebordo do osso alveolar e a face mesial da raiz disto
vestibular (LP-Pressão). A análise dos dados estatísticos (Tabela 17) mostrou que a
espessura do LP-Pressão do M1 contralateral não movimentado não apresentou
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diferenças estatísticas entre grupos e períodos sendo em média de 68,0µm. Já, na
raiz do M1 movimentado, a análise das imagens microtomográficas (Fig.19), dos
dados estatísticos (Tabela 18,19 e 20) e do gráfico (Fig.20) mostra uma redução da
espessura do LP-Pressão em todos os grupos após 3 dias de movimentação,
passando de 70,9µm ao 0 dia para 28,0µm. Aos 7 e 14 dias a espessura aumenta
atingindo a espessura similar ao do período de 0 hora (62,09µm). O grupo que
apresentou menor redução da espessura do LP-Pressão ocorreu no grupo STNG
(média de 30,7µm) em relação aos diabéticos (média de 60,1µm). Estes resultados
indicam uma acentuada redução da espessura do LP-pressão nos 3 primeiros dias da
instalação do aparelho, sendo mais acentuada no grupo SNTG.

Figura 19: Imagens microtomográficas representativas das maxilas dos grupos STNG,
STDM1, TinDM1 e TinmetDM1 mostrando aumento da espessura do LP-Pressão no período
de 14 dias comparado ao de 0 dia (antes da movimentação), sendo essa distância maior
nos diabéticos tratados e não tratados comparados aos normoglicêmicos, indicando maior
reabsorção/remodelação.
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Tabela 17: Espessura do LP no lado de pressão (µm) do M1 não movimentado nos
animais nos diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e
períodos).
Espessura do LP no lado de
pressão (µm)

ANOVA

Grupos

F
2,167

Df
3

P
0,100572

Períodos

2,522

3

0,065592

Períodos*Grupos

1,989

9

0,055061

Variáveis

Tabela 18: Espessura do LP no lado de pressão (µm) do M1 movimentado nos
animais nos diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e
períodos).
Espessura do LP no lado de
pressão (µm)

ANOVA

Grupos

F
5,4991

Df
3

P
0,002006

Períodos

7,9694

3

0,000136

Períodos*Grupos

1,5022

9

0,166433

Variáveis

Tabela 19: Espessura do LP no lado de Pressão (µm) do M1 movimentado nos
animais nos diferentes grupos experimentais post-hoc teste de Tukey.(grupos)
Letras diferentes p<0,05.
Espessura do LP no lado de Pressão (µm) do M1 movimentado

STNG

STDM1

TinDM1

TinmetDM1

30,62±28,31A

61,23±34,7B

56,87±34,94 B

62,09±32,81B
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Tabela 20: Espessura do LP no lado de Pressão (µm) do M1 movimentado nos
animais

nos

diferentes

periodos

experimentais

pelo

post-hoc

teste

de

Tukey.(períodos) Letras diferentes p<0,05.
Espessura do LP no lado de Pressão (µm)do M1 movimentado
0 dias

3 dias

7 dias

14 dias

70,9±16,5A

28,0±29,7B

55,1±40,1A

56,9±34,0A

Figura 20: Gráfico da Espessura do LP no lado de pressão (µm) dos animais durante a
movimentação dentária nos diferentes grupos experimentais. ANOVA a dois critérios
diferença entre grupos (p = 0,0020) e períodos (p=0,00013). Letras diferentes P<0,05 (teste
Tukey)
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5.4.2 Análise das mensurações angulares do 1º Molar (2D)
A análise das mensurações angulares do 1º Molar em duas dimensões referese aos ângulos de inclinação axial mesial, de inclinação axial palatina e de rotação
axial no M1 movimentado e do M1 contralateral não movimentado.
5.4.2.1 Ângulo de inclinação mesial (Angulação)
O ângulo de Inclinação Mesial (º) foi determinado pelo ângulo formado entre
o eixo da raiz mesial e o plano palatino. A análise dos dados estatísticos (Tabela 21)
da inclinação mesial do M1 contralateral não movimentado mostraram que não
ocorreu diferenças estatísticas entre grupos e períodos sendo em média de 129,5º.
Já, no M1 movimentado, a análise estatística dos dados (Tabela 22 e 23) e do
gráfico (Fig.21) apontam para uma leve inclinação mesial do M1 significativa em
todos os grupos entre os 0 (129,8º) e 14 (127,3º) dias independentemente da
condição glicêmica e do tratamento.

Tabela 21: A Inclinação Mesial (º) do M1 não movimentado nos animais nos
diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e períodos).
A Inclinação Mesial (º) do M1
não movimentado

ANOVA

Grupos

F
0,4

Df
3

P
0,738307

Períodos

1,0

3

0,377630

Períodos*Grupos

1,3

9

0,250332

Variáveis
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Tabela 22: A Inclinação Mesial (º) do M1 movimentado nos animais nos diferentes grupos
experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e períodos).

A Inclinação Mesial (º) do M1
movimentado
Variáveis

ANOVA

Grupos

F
1,1

Df
3

P
0,354643

Períodos

3,4

3

0,022807

Períodos*Grupos

1,8

9

0,093468

Tabela 23: A Inclinação Mesial (º) do M1 movimentado nos animais nos diferentes grupos
experimentais pelo post-hoc teste de Tukey.(períodos) Letras diferentes p<0,05.

A Inclinação Mesial (º) do M1 movimentado
0 dias

3 dias

7 dias

14 dias

129,8±3,1A

127,9±2,71B,A

128,0±2,17B,A

127,3±2,8B

Figura 21: Gráfico do Ângulo de Inclinação Mesial (º) dos animais durante a movimentação
dentária nos diferentes períodos experimentais. ANOVA a dois critérios diferença entre
períodos (p = 0,0228). Letras diferentes P<0,05 (teste Tukey).
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5.4.2.2 Ângulo de inclinação palatina
O ângulo de Inclinação palatina (º) foi determinado entre a intersecção do
eixo da raiz disto palatina e o plano palatal na visão coronal. A análise dos dados
estatísticos (Tabela 24, 25 e 26) e da Fig. 22 da inclinação palatina tanto do M1
contralateral não movimentado como no M1 movimentado mostraram não haver
diferenças entre grupos e períodos sendo em média de, respectivamente, 102,6º e
de 102,9º, descartando a possibilidade de inclinação significante do M1 em sentido
palatino na metodologia utilizada.

Tabela 24: A Inclinação palatina (º) do M1 não movimentado nos animais nos
diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e períodos).
Inclinação palatina (º) do M1
não movimentado

ANOVA

Grupos

F
2,7

Df
3

P
0,053468

Períodos

1,9

3

0,133013

Períodos*Grupos

0,8

9

0,616100

Variáveis

Tabela 25: A Inclinação palatina (º) do M1 movimentado nos animais nos diferentes
grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e períodos).
Inclinação palatina (º) do M1
movimentado

ANOVA

Grupos

F
2,5

Df
3

P
0,070830

Períodos

0,1

3

0,932898

Períodos*Grupos

1,5

9

0,184533

Variáveis
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Tabela 26: A Inclinação palatina (º) do M1 movimentado nos animais nos diferentes grupos
experimentais pelo post-hoc teste de Tukey.(períodos) Letras diferentes p<0,05.

Inclinação palatina (º) do M1 movimentado
STNG

STDM1

TinDM1

TinmetDM1

103,5±1,9A

104,3±1,2 A

104,5±2,5 A

103,5±1,1 A

Figura 22: Gráfico do Ângulo de Inclinação palatina (º) dos animais durante a
movimentação dentária nos diferentes grupos experimentais. ANOVA a dois critérios não
mostrou diferenças entre grupos (p = 0,071) e períodos (p=0,93). Letras diferentes P<0,05
(teste Tukey).

5.4.2.3 Ângulo de rotação axial
O ângulo de rotação axial (º) foi determinado pelo ângulo que se forma entre
a intersecção da sutura palatina (linha mediana) e uma linha que passa pelo centro
das raízes mesial e disto bucal na visão axial. A análise dos dados estatísticos
(Tabela 27) da rotação axial do M1 contralateral não movimentado mostrou não
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haver diferenças estatísticas entre grupos e períodos sendo o ângulo padrão inicial
médio de 5,9º. Já, no M1 movimentado, a análise estatística dos dados (Tabela 28 e
29) e do gráfico (Fig.23) mostrou em todos os grupos um aumento gradativo do
ângulo de rotação axial padrão obtido no dia 0 (5,7 º) em relação ao de 14 dias
(8,6º), indicando uma leve e progressiva rotação axial em sentido medial do M1
movimentado independentemente da condição glicêmica e do tratamento.

Tabela 27: Comparação entre o ângulo de rotação axial (º) do M1 não movimentado
nos animais nos diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios
(grupos e períodos).
Ângulo de rotação axial (º) do
M1 não movimentado

ANOVA

Grupos

F
0,798

Df
3

P
0,499589

Períodos

0,040

3

0,989256

Períodos*Grupos

1,463

9

0,180992

Variáveis

Tabela 28: Comparação entre o ângulo de rotação axial (º) do M1 movimentado nos
animais nos diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e
períodos).
Ângulo de rotação axial (º) do
M1 movimentado

ANOVA

Grupos

F
0,851

Df
3

P
0,471088

Períodos

8,700

3

0,000064

Períodos*Grupos

0,958

9

0,482732

Variáveis
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Tabela 29: Comparação entre o ângulo de rotação axial (º) do M1 movimentado nos
animais

nos

diferentes

períodos

experimentais

pelo

post-hoc

teste

de

Tukey.(períodos) Letras diferentes p<0,05.
Ângulo de rotação axial (º) do M1 movimentado
0 dias

3 dias

7 dias

14 dias

5,8±1,3A

7,2±1,9A

7,2±1,8A,B

8,7±1,6B

Figura 23: Gráfico do ângulo de rotação axial (º) do M1 movimentado dos animais
durante a movimentação dentária nos diferentes grupos experimentais. ANOVA a dois
critérios diferença entre períodos (p = 0,0001). Letras diferentes P<0,05 (teste Tukey).

Resultados 97

5.4.3 Análise do percentual de volume ósseo BV/TV (%) entre as
raízes do 1º Molar (3D)
A análise do percentual de volume ósseo BV/TV (%) foi avaliada seguindo
a seleção de uma ROI poligonal contornando todas as raízes a partir da furca e em
sentido apical numa profundidade de 1,5mm. A análise das imagens (Fig. 24) e dos
dados estatísticos (Tabela 30) do BV/TV relacionado ao M1 contralateral não
movimentado mostrou não haver diferenças no percentual de tecido ósseo alveolar
entre grupos e períodos sendo em média de 86,6%. Já, a análise da Figura 24, dos
dados estatísticos (Tabela 31 e 32) e do gráfico (Fig.25) referente ao percentual de
osso alveolar relacionado ao M1 movimentado mostraram que o BV/TV de todos os
grupos antes da movimentação (período de 0 dias) foi similar ao observado no M1
contralateral (media 85,1%). O BV/TV dos grupos STNG (média de BV/TV de
82,17%) e TinmetDM1 (média de BV/TV de 78,25%) não apresentou diferenças
entre grupos e períodos, sugerindo um comportamento similar de remodelação entre
os grupos quanto a manutenção do volume ósseo durante a movimentação dentária.
No grupo TinmetDM1 o BV/TV reduziu até o 7 dias (BV/TV de 72%) de
movimentação sugerindo uma perda óssea durante a primeira semana de
movimentação. O grupo em que a perda óssea foi mais agravante foi o STDM1,
mostrando contínua e acentuada redução do percentual do volume ósseo até os 14
dias de movimentação (Média de BV/TV de 62,4%).
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Figura 24: Imagens microtomográficas das maxilas dos grupos STNG, STDM1,
TinDM1 e TinmetDM1 no plano vertical-frontal, mostrando o M1 movimentado (M1-Mov) e o
M1 contralateral não movimentado (M1-NMov) nos diferentes períodos experimentais.
Observar em todos os grupos a similaridade da densidade óssea alveolar dos M1-Nmov e
dos M1-Mov do grupo STNG e TinmetDM1. Notar no M1-Mov do grupo STDM1 (destaque
em vermelho) redução da densidade óssea devido a grande perda óssea alveolar nos
períodos de 7 e 14 dias, aumentando a porosidade da cortical óssea e expondo a raiz e a
zona da furca (imagens 3D). Neste período o M1-mov do grupo TinDM1 (destaque em azul)
também apresentou moderada perda óssea e exposição da raiz (imagem 3D), porém de
menor intensidade que o observado no STDM1.
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Tabela 30: Análise do percentual de volume ósseo BV/TV (%) do M1 não movimentado nos
animais nos diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e
períodos).

ANOVA

Percentual de volume ósseo
BV/TV (%) do M1 não
movimentado

Grupos

F
1,67

Df
3

P
0,181674

Períodos

0,91

3

0,443464

Períodos*Grupos

1,22

9

0,300129

Variáveis

Tabela 31: Percentual de volume ósseo BV/TV (%) do M1 movimentado nos animais nos
diferentes grupos experimentais pela ANOVA a dois critérios (grupos e períodos).

Percentual de volume ósseo
BV/TV (%) do M1 movimentado

ANOVA

Grupos

F
8,47

Df
3

P
0,000081

Períodos

13,87

3

0,000000

Períodos*Grupos

2,43

9

0,019180

Variáveis

Tabela 32: Percentual de volume ósseo BV/TV (%) do M1 movimentado nos animais nos
diferentes grupos experimentais pelo post-hoc teste de Tukey (períodos*grupos) Letras
diferentes p<0,05.

Período
(dias)

Percentual de volume ósseo BV/TV (%) do M1 movimentado
STNG

STDM1
A

TinDM1
A

TinmetDM1
A

84,6±4,33A

0

84,6±6,17

3

82,4±4,07A,B

75,7±6,08A,B

76,9±6,95A,B

77,1±2,04A,C

7

81,3±5,58A,B

68,6±7,78B,C

72,0±8,41B,C

74,8±5,65A,B

14

82,0±4,49A,B

62,5±7,24B

76,5±6,47A,B

76,5±4,72A,C

84,6±6,48

86,4±6,48
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Figura 25: Gráfico do Percentual de volume ósseo BV/TV (%) do M1 movimentado dos
animais durante a movimentação dentária nos diferentes grupos experimentais. ANOVA a
dois critérios diferença entre grupos e períodos (p = 0,019). Letras diferentes P<0,05 (teste
Tukey).

5.5 Análise descritiva e comparativa das imagens microtomográfica e
histológica das estruturas dentárias e paradentárias do 1º molar movimentado
e não movimentado
A análise das imagens microtomográficas permitiu avaliar em 2D e em 3D o
padrão de movimentação dentária, bem como possíveis alterações na densidade
óssea e dos espaços referentes ao LP. Embora os cortes histológicos sejam
bidimensionais obtidos de planos e regiões específicas, nos fornecem dados a níveis
teciduais e celulares como hialinização, reabsorção osteoclástica, processo
inflamatório, aposição óssea, ou seja, informações mais detalhadas das alterações
que observamos nas imagens microtomográficas como podem ser observadas nas
Figuras 26-31.
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A análise dos cortes histológicas dos M1 movimentados mostrou que:
a) Aos 3 dias de aplicação da força (Figura 26) em todos os grupos o lado de
tensão apresentou um aumento na espessura do LP, com sinais de
reabsorção óssea da osso alveolar interdental no lado de tensão. Já o lado de
pressão variou conforme o grupo, de maneira geral no grupo STNG ocorreu
grande estreitamento do LP com formação de uma fina camada densa
hialinizada, devido à compressão das fibras do LP e em alguns pontos o
contato do osso com o cemento podia ser observado. A atividade
osteoclástica na região de furca era menos evidente que nos demais grupos.
Já, nos grupos STDM1 e TinDM1 ocorreu pequena redução em espessura do
LP-pressão com formação de extensas e espessas áreas hialinas, além de
grande atividade osteoclástica do osso alveolar, reduzindo a densidade óssea
na região da furca. Este quadro de perda óssea foi mais brando no grupo
TinmetDM1 e a espessura e a viabilidade celular e das fibras do LP-pressão
era mais evidentes, quando comparadas com os STNG, STDM1 e TinDM1.
b) Entre 7 e 14 dias de aplicação da força (Figs.27-31) ocorreram grandes
alterações no LP e no osso alveolar, sendo mais expressiva e variada nos
grupos diabéticos. No grupo STNG apresentou maior manutenção da altura e
estrutura óssea alveolar e reestabelecimento da espessura do LP similar ao
observado no período de 0 hora, exceto no lado de pressão que ainda
apresentava áreas de estreitamento do LP. Ao longo do tempo no STDM1 a
força aplicada no M1 levou a um quadro de perda óssea, com processo
inflamatório na região cervical, perda em altura da crista óssea alveolar e
perda da densidade óssea. O tratamento dos animais diabéticos com insulina
(TinDM1) promoveu um equilíbrio entre a reabsorção e a formação óssea
mantendo até os 14 dias os mesmos níveis ósseos observados no período de
3 dias. Já a associação da insulina com metformina apresentou maior
movimentação mesial e maior remodelação óssea mantendo os níveis ósseos
similares aos dos normoglicêmicos, além da manutenção da viabilidade
tecidual e celular do LP.
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Figura 26: Imagens microtomográfica e histológica dos cortes sagitais do M1 movimentado
no período de 3 dias, mostrando em todos os grupos no lado de tensão superfície irregular
do osso alveolar interdental referente a reabsorção osteoclástica (seta verde), enquanto no
lado de pressão ocorreu o estreitamento do LP com presença de uma fina camada hialina
entre o osso alveolar e o cemento no grupo STNG, grandes áreas de hialinização (seta
amarela) nos grupos STDM1 e apenas estreitamento do LP no TinmetDM1. Na região da
furca observamos maior manutenção da estrutura óssea alveolar (asterisco) e da altura
óssea (linha pontilhada) no grupo STNG, seguido pelo TinmetDM1, e por último o TinDM1 e
STDM1 que apresentou tecido ósseo com trabéculas menos espessa (asterisco) e menor
nível ósseo (tracejado amarelo). HE, objetiva de 4x (barra=1mm) e de 10x (barra= 0,5mm)
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Figura 27: Imagens microtomográfica e histológica dos cortes sagitais do M1 movimentado
no período de 14 dias, mostrando maior preservação do osso alveolar interdental nos
grupos STNG, TinDM1 e TinmetDM1 (seta verde) em relação ao STDM1 (seta vermelha),
que também exibe processo inflamatório próximo a crista óssea alveolar. Na região da furca
observamos maior manutenção da estrutura óssea alveolar (asterisco) e da altura óssea
(linha pontilhada) no grupo STNG e TinmetDM1, seguida pelo TinDM1 e por ultimo o
STDM1 que apresenta trabéculas ósseas mais finas (asterisco) com grande perda do nível
ósseo (tracejado amarelo). Notar no grupo STNG redução da espessura do LP-pressão
(seta preta) e aumento no STDM1 (seta amarela), devido a reabsorção óssea, além de
áreas de necrose (círculo amarelo). HE, objetiva de 4x (barra=1mm) e de 10x (barra=
0,5mm)
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Figura 28: Imagens microtomográfica e histológica dos cortes transaxiais do terço médio
das raízes do M1 movimentado (A) e do contralateral não movimentado (B) do grupo STNG
no período de 14 dias. Observar as raizes mesiovestibular (MV), mesiolingual (RML),
intermediaria vestibular (RIV), distovestibular (RDV) e distolingual (RDL). Observar a direção
da força (seta), a cortical óssea vestibular (COV) a cortical óssea lingual (COL) e o
trabeculado ósseo entre as raizes (OT). Notar o aumento em espessura do LP-Tensão (seta
verde) na região vestibular da RMV e redução do LP-Pressão na região interradicular da
RMV (seta branca), comparado com o contralateral não movimentado. Notar também o
aspecto mais trabeculado do tecido ósseo interradicular, comparado com o contralateral não
movimentado. Objetiva 4x, HE.
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Figura 29: Imagens microtomográfica e histológica dos cortes transaxiais do terço médio
das raízes do M1 movimentado (A) e do contralateral não movimentado (B) do grupo
STDM1 no período de 14 dias. Observar as raizes mesiovestibular (MV), mesiolingual
(RML), intermediaria vestibular (RIV), distovestibular (RDV) e distolingual (RDL). Observar a
direção da força (seta), a cortical óssea vestibular (COV) a cortical óssea lingual (COL) e o
trabeculado ósseo entre as raizes (OT). Notar a intensa reabsorção e a perda da integridade
da cortical óssea na região vestibular (seta verde) e do tecido ósseo trabeculado
interradicular (OT) levando a desestruturação do LP. Objetiva 4x, HE.
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Figura 30: Imagens microtomográfica e histológica dos cortes transaxiais do terço médio
das raízes do M1 movimentado (A) e do contra lateral não movimentado (B) do grupo
TinDM1 no período de 14 dias. Observar as raizes mesiovestibular (MV), mesiolingual
(RML), intermediaria vestibular (RIV), distovestibular (RDV) e distolingual (RDL). Observar a
direção da força (seta), a cortical óssea vestibular (COV), a cortical óssea lingual (COL) e o
trabeculado ósseo entre as raizes (OT). Note o aumento em espessura do LP-Tensão (seta
verde) na região vestibular da RMV e redução do LP-Pressão na região interradicular da
RMV (seta branca), comparado com o contralateral não movimentado. Notar também o
aspecto mais trabeculado do tecido ósseo interradicular, comparado com o contralateral não
movimentado. Objetiva 4x, HE.
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Figura 31: Imagens microtomográfica e histológica dos cortes transaxiais do terço médio
das raízes do M1 movimentado (A) e do contra lateral não movimentado (B) do grupo
TinmetDM1 no período de 14 dias. Observar as raizes mesiovestibular (MV), mesiolingual
(RML), intermediaria vestibular (RIV), distovestibular (RDV) e distolingual (RDL). Observar a
direção da força (seta), a cortical óssea vestibular (COV) a cortical óssea lingual (COL) e o
trabeculado ósseo entre as raizes (OT). Note o aumento em espessura do LP-Tensão (seta
verde) na região vestibular da RMV e redução do LP-Pressão na região interradicular da
RMV (seta branca) comparado com o contralateral não movimentado. Notar também o
aspecto mais trabeculado do tecido ósseo interradicular, comparado com o contralateral não
movimentado. Objetiva 4x, HE.
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6 DISCUSSÃO

A diabetes mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por
hiperglicemia resultante de défices na secreção e/ou ações de insulina. As muitas
complicações da diabetes incluem nefropatia, neuropatia, retinopatia, macrovascular
e microvascular doença, e alterações do metabolismo ósseo e mineral (Rakel et al.,
2008). Com relação às estruturas esqueléticas, a osteopenia diabética causa
osteoporose e aumento do risco de fraturas ósseas (Bouillon, 1991; Forsen et al.,
1999) e atraso no reparo ósseo (Cozen, 1972; Herskind et al., 1992; McCabe, 2007),
prejudicando a qualidade de vida do paciente diabético. Existem poucas terapias
ideais para esse transtorno e os mecanismos responsáveis por este distúrbio ainda
não estão claramente elucidados. A pesquisa na área da saúde médica e
odontológica tem como objetivo melhorar, prevenir e ou tratar com qualidade as
patologias que acometem o ser humano, influenciando nas políticas de saúde e
garantindo a segurança do paciente. Devido a problemas éticos existe a
necessidade de estudos pré-clínicos utilizando modelos animais, para melhor
compreender a fisiopatologia diabética. Isto acontece, por exemplo, quando o estudo
exigir aspectos invasivos e a multiplicidade de variáveis não controladas que podem
ser alterados pelo ambiente durante os estudos clínicos. No caso da odontologia,
seja por estética ou melhoria funcional da mordida, existe um número
vertiginosamente crescente de indivíduos que procuram o tratamento ortodôntico e
como o número de diabéticos vem crescendo no país, o atual trabalho buscou
estudar o processo de remodelação óssea e da movimentação dentária em modelo
de ratos diabéticos tratados ou não com drogas hipoglicemiantes.
Uma variedade de modelos animais tem sido desenvolvido e utilizado com
intuito de estudar os mecanismos da perda óssea em indivíduos com DM1, incluindo
manipulações

cirúrgicas

como

a

pancreatectomia,

modelos

geneticamente

modificados, e os quimicamente induzidos em roedores (Botolin et al., 2005;
Johnston et al., 2007; McCabe, 2007; Motyl and McCabe, 2009). A administração de
agentes químicos β-citotóxicos como a aloxana e a estreptozotocina (Rees and
Alcolado, 2005) consiste numa maneira eficiente para promover diabetes melitus
insulino dependente tipo 1 e, assim, torna-se possível o estudo de mecanismos
fisiopatológicos, atividade hipoglicemiante e anti-diabetogênica de certas drogas. As
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drogas diabetogênicas mais utilizadas para indução da diabetes incluem o Aloxano
monohidratado e a estreptozotocina (Qinna and Badwan, 2015). Ambas as drogas
exercem sua ação diabetogênica, quando são administrados por via parenterais
(intravenoso, intraperitoneal ou subcutâneo). A estreptozotocina (STZ) ou Izostazin
ou zanosar (STZ) é de natureza glicosamina-nitrosuréia com propriedades tóxicas
isoladas a partir de fermentações do Streptomyces achromogenes. A STZ é
classicamente um antibiótico antitumoral e quimicamente está relacionada com
outras nitrosureias utilizada na quimioterapia do câncer (Bukowski et al., 1983).
A dose necessária destes agentes para induzir a diabetes depende da
espécie animal, do período de vida, do estado nutricional e da via de administração
(Federiuk et al., 2004). No nosso estudo, induzimos a diabetes em ratos adultos
jovens com 60 dias de idade com uma dosagem única intraperitoneal de 47mg/Kg
de peso corporal e verificamos que após 7 dias da aplicação da droga ocorreu
aumento dos índices glicêmicos de 421% (média de 338,6mg/dL) comparados aos
valores observados antes da indução (80,3mg/dL), sendo considerado o quadro dos
animais como diabetes grave (glicose de jejum superior a 200-300mg/dL) (Bueno et
al., 2014; Qinna and Badwan, 2015). Nenhum animal apresentou glicemia de jejum
abaixo de 200mg/dL no início do tratamento, porém alguns atingiram índices mais
elevados, por isso, houve-se a necessidade de uma randomização dos animais
dentro dos grupos de maneira a torná-los mais homogêneos. Embora três dias após
a indução, os animais já apresentassem níveis de glicose sanguínea ao redor de
300mg/dL (Junod et al., 1969), o enquadramento dos animais e o tratamento só foi
realizado no 7º dia após a indução, devido a toxicidade da droga variar entre os
indivíduos. Baseado em estudos prévios realizado em nosso laboratório é previsto
uma perda/morte de 9% a 11% dos animais induzidos pela STZ (Sigma-Aldrich)
entre o 3º e o 5º dia depois da indução. Assim, devido a grande variabilidade da
sensibilidade à STZ, cada laboratório determina um protocolo próprio, conforme o
modelo a ser estudado. Por exemplo, alguns grupos de estudos para induzirem a
diabetes leve aplicaram STZ na dosagem de 100 mg/kg de peso corporal por via
subcutânea no momento do nascimento do rato. Após três dias da administração da
droga, esses animais desenvolveram hiperglicemia (> 300mg/dL) que reduziram
posteriormente a níveis mais baixos (120- 200mg/dL) na idade adulta. Isso ocorre
porque as célula-β durante o período neonatal apresentam alta capacidade de
regeneração (Turk et al., 2012; Inhasz Kiss et al., 2013; Bueno et al., 2014).
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Com base no acompanhamento dos índices glicêmicos após a indução do
diabetes, verificamos que no grupo que não recebeu nenhum tratamento (STDM1),
ocorreu um aumento gradual dos níveis glicêmicos conforme o tempo da doença (7
dias após a aplicação da STZ o índice médio era de 350±57mg/dL e após 21 dias
passa para 471±205mg/dL). Já nos animais tratados com insulina (TinDM1) e com
insulina+metformina (TinmetDM1) os índices glicêmicos decaíram, respectivamente,
168,23mg/dL e 145±32mg/dL, após 7 dias de tratamento e, 133±18mg/dL e
122±17mg/dL após 21dias da indução. Estes resultados demonstram uma melhora
nos níveis glicêmicos com ambos os tratamentos, porém acima dos níveis basais
observados nos animais normoglicêmicos (média 87±10mg/dL). A importância de um
protocolo experimental para o selecionamento dos animais com base nos níveis
glicêmicos, quanto a avaliação dos agentes antidiabéticos e sistema de liberação de
insulina, tem sido ressaltado na literatura por Qinna e Badwan, (2015). Neste estudo
os autores correlacionaram os danos acometidos nas funções do fígado, pâncreas e
rim com a variação dos níveis de glicose dos ratos diabéticos induzidos por STZ
tratados ou não com insulina e verificaram que ratos diabéticos com doses altas de
glicose sanguínea (451-750mg/dL) apresentavam alterações nas funções renais e
hepáticas, comparadas com os níveis de glicose basais. Os autores também
verificaram que a indução do diabetes com STZ induz a diferentes alterações nos
índices glicêmicos sanguíneos de jejum, havendo a necessidade de alterar as doses
de insulina com base nos níveis glicêmicos iniciais.
Alteração significativa na estrutura óssea relacionada com a diabetes induzida
pela STZ tem sido relatada, quanto aos efeitos deletérios na formação de matriz
óssea e mineralização, similares aos da osteoporose induzida (Gopalakrishnan et
al., 2006) e aumento da perda óssea alveolar em pacientes com periodontite (Liu et
al., 2006).
Para o estudo do metabolismo ósseo alveolar frente a forças ortodônticas,
utilizamos o modelo experimental de mesialização do primeiro M1 superior em ratos,
utilizando uma mola amarrada no molar e nos incisivos com aplicação de uma força
de 50N com reativação a cada 5 dias. Segundo revisão de Ren et al. (2004), dentre
as 320 publicações que utilizaram animais (rato, cachorro, gato, macacos, coelhos e
camundongos) para o estudo do movimento ortodôntico, 175 (55%) utilizaram ratos.
Dentre 153 trabalhos escolhidos 37% utilizaram forças entre 20N a 50N, 74%
escolheram o primeiro molar superior e 67% o movimentaram em sentido mesial.
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Vale ressaltar que, as quantificações microtomográficas não foram realizadas
in vivo, para que pudéssemos associar a evolução da movimentação dentária e da
reabsorção óssea com as obtidas nas análises histológicas. Assim as imagens
obtidas de cada período experimental referem-se a animais distintos. Porém,
ressaltamos que, durante a análise estatística dos dados todos os parâmetros
microtomográficos avaliados no período de 0 dias e os obtidos no lado contralateral
não movimentado apresentaram desvio padrão inferior a 10% do valor médio e
quando submetidos a ANOVA a dois critérios (períodos e grupos) exibiram p>0,1,
que todos os parâmetros avaliados eram similares entre grupos e que as diferenças
observadas referem-se as alterações decorrentes da força aplicada.
Optamos por utilizar uma força de 50N para induzir ao estresse funcional e
mecânico considerado na literatura como uma força leve (oscilam entre 10N e 50N).
Com relação aos movimentos angulares do M1 movimentado em relação ao período
de 0 dias e os contralaterais não-movimentados observamos que independente da
condição glicêmica e do tratamento ocorreu uma leve inclinação mesial de 2,5º e
uma rotação axial em sentido medial de 2,9º, todas associadas ao modelo utilizado.
Com relação aos movimentos lineares do dente e alterações nas estruturas
periodontais a força de 50N, nos animais normoglicêmicos promoveu nas áreas
submetidas à pressão uma acentuada redução na espessura do LP (66,5µm ao 0
dia passando para 7µm aos 3 dias), com formação de pequenas áreas hialinas pela
morte celular decorrente da hipóxia gerada na compressão dos vasos do LP.
Frontalmente ao local de aplicação da força observou início da reabsorção
osteoclástica, conhecida como reabsorção frontal, sem promover alterações na
superfície radicular, exceto na região cervical onde se observou pequena exposição
radicular devido à presença do fio de aço que envolvia esta região. Após 3 dias,
observou-se

maior

atividade

osteoclástica,

dando

início

ao

processo

de

reestabelecimento da espessura do LP, com concomitante remodelação tecidual
tanto do LP como o do osso alveolar. Assim, aos 14 dias a espessura do LP no lado
de pressão passa a ser de 35±9µm obtendo-se um movimento mesial do dente de
116±26µm. No lado de tensão observou-se nos períodos iniciais da movimentação
o estiramento das fibras do LP e aumento do espaço do LP (63 µm ao 0 dia
passando para 157µm aos 3 dias), acompanhado por discreto alongamento dos
fibroblastos com presença de alguns vasos colabados, que leva a uma redução local
da taxa de oxigenação. Nos períodos de 7 a 14 dias observou-se deposições de
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novo tecido ósseo na superfície alveolar com reinserção de novas fibras, de maneira
a reestabelecer o espaço do LP que passa a ser de 115±52µm aos 14 dias. Assim,
comparativamente ao que ocorre na clínica, os períodos iniciais de 3 dias da
movimentação dentária nos ratos abrangeu as duas primeiras fases da
movimentação. A primeira onde ocorre apenas um deslocamento inicial e
instantâneo do dente, gerando as áreas de tensão e pressão no PDL e a segunda
fase de retardo onde nenhum movimento visível ocorre, porém acontece uma
resposta tecidual e celular mecanicamente induzida. Após o período de 3 dias, é
nítida a 3ª fase da movimentação dentária que é linear e mais acelerado com
alterações na microarquitetura óssea mais evidentes, devido a reabsorção frontal
(Wise and King, 2008). No modelo utilizado o percentual de osso trabecular entre as
raízes no grupo STNG antes da movimentação (período de 0 dias, BV/TV = 84±6%)
manteve-se estável até os 14 dias de aplicação da força ortodôntica (BV/TV =
82±4%), confirmando que a força utilizada não foi excessiva e gerou uma
movimentação dentária linear e não solapante (Wise and King, 2008).
Com relação a importância da força utilizada salientamos o estudo
microtomográfico de Gonzales et al. (2008) que utilizaram o mesmo modelo
experimental para avaliar a quantidade de movimentação dentária com aplicação de
diferentes forças leves (10, 25, 50) e pesada (100g) e observaram diferenças no
padrão de movimentação. Aos 3 dias, observaram que força de 50N promove maior
quantidade de movimentação mesial em relação as demais forças, enquanto que,
aos 14 dias a movimentação mesial é similar nos grupos que receberam forças leves
(400µm), associada a menor reabsorção radicular, quando comparada a força de
100g. Em outro estudo Nakano et al. (2014), similar ao de Gonzales, os autores
verificaram que tanto modelo de movimento dentário por translação/corpo como o de
inclinação (similar ao utilizado no atual trabalho) forças superiores a 50g promovem
menor movimentação dentária e maior reabsorção radicular. Embora não tenha sido
alvo de nosso estudo não foram observadas no grupo STNG reabsorções
radiculares significantes nas análises histológicas.
Nos animais diabéticos a força de 50N promoveu, nas áreas submetidas à
pressão, uma redução inicial da espessura do LP (42µm) menor que observada nos
normoglicêmicos (59,5µm), com formação de extensas áreas de hialinização
associada a várias áreas de reabsorção do osso trabeculado interradicular. A
atividade osteoclástica ocorreu durante todo o período de aplicação da força, não só
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na fronte da força, mas também a distância, levando a acentuada redução do
percentual de tecido ósseo interradicular aos 14 dias (bv/tv = 62,5%) e ao aumento
da espessura do LP (80,5µm) acima dos níveis normais (espessura do LP-pressão
contralateral de 63µm) aos 7 dias da aplicação da força. No lado de tensão o
aumento foi ainda mais acentuado e crescente, passando de 63µm para 206µm
(aumento de 193µm), além de formação de intenso processo inflamatório na região
do epitélio gengival e perda óssea em altura similar ao observado na periodontite.
Estudos realizados em ratos induzidos com STZ mostram que, a doença
periodontal induzida por ligadura promove uma perda óssea três vezes maior nos
ratos diabéticos comparados aos normoglicêmicos (Kim, Lee, Choi, et al., 2014; Kim,
Lee, Gunawardhana, et al., 2014). Isso ocorre decorrente do aumento dos níveis de
RANKL/OPG e da expressão dos AGEs, ROS e mediadores inflamatórios os quais,
induzem a apoptose dos osteoblastos e osteoclastogênese. Essa cascata de
eventos contribui para o aumento da reabsorção e a redução da formação óssea,
levando a grande perda óssea alveolar (Alikhani et al., 2007; Hie et al., 2007).
A este respeito vale salientar que os tecidos periodontais são as estruturas
bucais mais afetadas pelo DM1 (Loe, 1993). Estudos transversais e longitudinais
mostram que o risco de periodontite é 3-4 vezes maior em pessoas com diabetes
comparado aos não diabéticos (Preshaw e Bissett, 2013). O percentual de perda
óssea chega a 44% nos pacientes com DM1 com controle precário dos índices
glicêmicos, enquanto que, nos indivíduos bem controlados é de 28% e nos
normoglicêmicos de 24% (Tervonen et al., 2000). Isto sugere que o risco e o grau
de perda óssea alveolar apresentam uma correlação positiva com a deficiência do
controle dos índices glicêmicos (Poplawska-Kita et al., 2014).
No atual trabalho, nos animais tratados com insulina ou insulina e metformina
realizamos o controle da variação da glicemia pela chamada glicemia capilar. Desta
maneira avaliamos a glicemia do momento por uma pequena gota de sangue e um
aparelho para a leitura da concentração de glicose sanguínea, o que nos permitiu
fazer ajustes pontuais na dose e no horário dos medicamentos antidiabéticos.
Assim, procuramos acertar a dose de maneira a atingir valores glicêmicos os mais
próximos do normal, porém, devido à variabilidade individual e ao tamanho do
animal, pequenas variações da dosagem levavam ao quadro de hipoglicemia e
morte. Assim, optamos por manter níveis considerados aceitáveis pela OMS, ou
seja, valores de glicose plasmática em jejum de até 126mg/dL, considerada como
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glicemia de jejum alterada. Os animais com melhores níveis glicêmicos foram mais
facilmente

obtidos,

quando

tratamos

os

animais

com

a

associação

insulina+metformina.
Com relação à movimentação dentária, os animais dos grupos TinDM1 e
TinmetDM1 apresentaram um quadro de movimentação dentária com preservação
das estruturas periodontais mais próximas aos obtidos com os animais
normoglicêmicos. Porém, os normoglicêmicos mantiveram o BV/TV (84,5%),
enquanto que, os animais tratados com hipoglicemiantes apresentaram apenas uma
perda óssea interradicular nos primeiros 3 dias da aplicação da força (BV/TV de
77%) em relação aos valores iniciais (BV/TV de 85%) em decorrência da maior
atividade osteoclástica no fronte da aplicação da força, tanto nos lados de tensão
como pressão. Entre 3 e 14 dias o BV/TV se manteve constante indicando um
equilíbrio no processo de remodelação óssea, com movimentação dentária (139µm
no TinDM1 e 216 µm no TinMetDM1) superior ao do normoglicêmico (115,7µm).
Outros trabalhos também verificaram que insulina normaliza o número de
osteoclastos e a quantidade de movimentação dentária em ratos e camundongos
diabéticos (Braga et al., 2011; Villarino et al., 2011), bem como o metabolismo ósseo
verificado em outros modelos experimentais (Beam et al., 2002; Mishima et al.,
2002; Follak et al., 2005). Vale ressaltar que recentemente mais uma função tem
sido atribuída ao sistema esquelético. É a função endócrina via osteocalcina, que
atua no metabolismo de energia especialmente no metabolismo da glicose (Shao et
al., 2015). Assim, aumentando ou diminuindo a sinalização da insulina em
osteoblastos, pode-se promover ou dificultar o metabolismo da glicose de uma forma
dependente da reabsorção óssea em ratos e seres humanos, identificando a insulina
como uma ligação molecular fundamental entre a remodelação óssea e metabolismo
energético (Ferron et al., 2010; Ferron and Lacombe, 2014)
Fica claro no atual trabalho a importância do controle glicêmico e dos níveis
de insulina dos pacientes com DM. Os pacientes DM2 são considerados mais
estáveis se comparado aos DM1, essa estabilidade do paciente depende do controle
rigoroso da glicemia. Uma dieta inadequada ou mudanças no horário das injeções
insulínicas podem resultar em alterações séricas distintas, podendo ocorrer reações
teciduais mais frequentes nesses pacientes (van Venrooy and Proffit, 1985). Na
ortodontia o paciente mais esperado é o DM1, porque esse distúrbio é mais
frequente nos pacientes jovens, que também são os mais selecionados para o

126 Discussão

tratamento ortodôntico (Bensch et al., 2003; Bensch et al., 2004). Pacientes
diabéticos controlados não estão contraindicados ao tratamento ortodôntico, mas
uma atenção especial deve ser dada em relação ao controle do diabetes e à doença
periodontal. Já no tratamento, ocasionalmente, pode ocorrer microangiopatias na
região periapical resultando em dor dental inexplicável, sensibilidade à percussão,
pulpite e até mesmo a perda de vitalidade da polpa. No caso do paciente diabético, o
ortodontista fica restrito à utilização de força leve, além de estar atento a
complicações ao movimentar o dente por distâncias significativas (Bensch et al.,
2004). Extrapolando os nossos resultados para o cenário clínico, sugere-se que o
tempo de tratamento ortodôntico deve ser mais curto em pacientes diabéticos do
que em indivíduos normoglicêmico.
6.1 Sugestões de estudos futuros
A movimentação ortodôntica é resultado da reabsorção e formação de osso
alveolar e da degradação e remodelação do PDL. A osteoclastogênese e as
mudanças dinâmicas do ligamento periodontal são também processos chave da
movimentação. Nossos resultados indicam que esses eventos são perturbados e
mais prolongados na diabetes e que a recuperação dos tecidos periodontais se vê
seriamente comprometida.
Este é o único estudo até a presente data que avalia a influência longitudinal
da hiperglicemia na densidade óssea alveolar e nas alterações do PDL durante força
ortodôntica, abrangendo o padrão de movimentação e em condições de tratamento
com droga antidiabéticas, comumente utilizadas para o tratamento da DM1. Novos
estudos com períodos mais longos devem ser conduzido para explorar o tempo
necessário para o osso alveolar e o PDL se recuperar até níveis acetáveis ou
normais. Devido ao maior aumento de pacientes adultos que procuram tratamento
ortodôntico, todos esses estudos também devem ser efetuados em modelos
experimentais de diabetes tipo 2, completando assim o panorama geral do perfil
patofisiológico da diabetes no osso alveolar durante a movimentação dental
ortodôntica.

7 Conclusões
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7 CONCLUSÕES
De acordo com a metodologia aplicada e os resultados obtidos, verificamos
que:
a) A indução do diabetes com 47mg de estreptozotocina induz ao quadro de
diabetes grave (acima de 300mg/dL) os quais aumentam com o tempo da
diabetes. A utilização de insulina e da associação insulina e metformina reduzem
os níveis glicêmicos a valores satisfatórios (126mg/dL);
b) A força de 50g aplicadas no M1 promove a movimentação dentária linear com
remodelação óssea adequada nos animais normoglicêmicos, enquanto que, nos
animais diabéticos sem tratamento a mesma força produz grande perda óssea,
que é restaurada parcialmente pela administração da insulina, sendo mais
eficiente quando associada com a metformina;
c) Na quantidade da movimentação dentária avaliado ao micro-CT, o estado
diabético

permite

maior

movimentação

dentária

em

relação

aos

normoglicêmicos, porém, associado à extensa perda óssea. Nos animais
diabéticos que utilizaram hipoglicemiantes a movimentação também foi maior,
porém, com pouca perda óssea;
d) O aumento em espessura do LP com extensas áreas de hialinização foram mais
acentuadas nos diabéticos sem tratamento nas primeiras duas fases da
movimentação dentária, devido a retardo na formação óssea e maior índice de
reabsorção. Essas variáveis são melhores controladas nos animais tratados com
metformina e insulina;
e) Os cortes teciduais corados em HE claramente confirmam os efeitos deletérios
das estruturas periodontais e dentais, durante a movimentação dentária
decorrentes do quadro da DM1. A redução dos índices glicêmicos com aplicação
da insulina e insulina+metformina equilibra processo de formação e reabsorção
óssea, durante a movimentação dentária nos animais DM1.
Concluímos que, a utilização contínua de insulina ou insulina e metformina
nos animais diabéticos diminuem significativamente o quadro de perda óssea
alveolar decorrente das forças ortodônticas no estado diabético.
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