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“That you bless me 

That you bless me indeed 

That you would enlarge all my territories, oh Lord 

 

That you bless me 

That you bless me indeed 

That your hand would be with me  

Keeping away from all the evil 

 

This is the cry 

This is the cry 

Of the one that you answered before 

Now I am crying 

From now on” 

 

 

 

 

(The prayer of Jabez – I Cro 4,10,  
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RESUMO 

VANDERLEI, J.M.T.M.M. Hipertensão perpetua a perda óssea alveolar. 2011. 68 

f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto Paulo, 2011.  
 
 

 
A medicina periodontal vem mostrando uma associação entre a doença periodontal 

(DP) e doenças sistêmicas. Entretanto, são poucos os estudos que têm focado no 

impacto da hipertensão arterial sistêmica na progressão da periodontite. A relação 

entre estas duas patologias envolve o processo de inflamação, uma vez que a 

hipertensão está associada à disfunção endotelial. O objetivo deste estudo foi 

avaliar, morfometricamente, se a hipertensão afeta a progressão da DP através do 

aumento da perda óssea alveolar mesmo após a remoção da ligadura. Utilizando-se 

um modelo de periodontite induzida por ligadura, 20 ratos hipertensos 

(Spontaneously Hypertensive Rats - SHR) e 20 ratos normotensos (Wistar Kyoto - 

WKY) foram distribuídos nos seguintes grupos: WKY-C, WKY-DP, SHR-C e SHR-DP 

(C – grupo controle e DP – grupo com doença periodontal). Nos grupos com DP os 

1°s molares inferiores receberam ligadura com fio de algodão no início do 

experimento. Após 10 dias, metade dos animais de cada grupo foi sacrificada e a 

outra metade teve suas ligaduras removidas. No 21° dia (11 dias após a remoção 

das ligaduras), os animais restantes foram sacrificados. As mandíbulas tiveram seu 

tecido mole removido e foram submetidas à análise morfométrica, medindo-se a 

distância entre a crista óssea alveolar e a junção cemento-esmalte (COA-JCE, mm) 

em todos os grupos. Aos 10 dias, os grupos com DP mostraram uma perda óssea 

maior (p<0.05) que seus controles (SHR-DP = 0.72 ± 0.05; SHR-C = 0.39 ± 0.04; 

WKY-DP = 0.75 ± 0.04 e WKY-C = 0.56 ± 0.04). Após a remoção das ligaduras, a 

perda óssea acumulada foi superior (p<0.05) àquela aos 10 dias com ligadura, 

apenas no grupo SHR-DP (0.94 ± 0.13 mm). Foram observados 32% de perda 

óssea adicional após a remoção das ligaduras no grupo SHR-DP e apenas 17% no 

grupo WKY-DP. Os ratos SHR (83% e 102%) apresentaram um padrão de perda 

óssea diferente e mais severa que os WKY (32% e 26%) comparando-se com seus 

respectivos controles, tanto aos 10 quanto principalmente aos 21 dias. Enquanto que 

a perda óssea nos WKY tendeu a diminuir após a remoção das ligaduras, os SHR 

apresentaram uma progressão da perda óssea no 21° dia. Portanto, pode-se 

especular que a hipertensão está associada com uma perda óssea alveolar mais 

severa, mesmo após a remoção das ligaduras, e que pode perpetuar a progressão 

da periodontite. 

 

 

Palavras-chave: Periodontite, Hipertensão, Perda óssea alveolar, Ratos 

espontaneamente hipertensos. 
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ABSTRACT 

VANDERLEI, J.M.T.M.M. Hypertension perpetuates alveolar bone loss. 2011. 68 

f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto Paulo, 2011.  

 
 

Periodontal medicine has been showing an association between periodontal disease 

(PD) and systemic diseases. However, few studies have focused on the impact of 

hypertension on the progression of periodontitis. The correlation of both conditions 

involves the inflammatory process, once hypertension is associated to endothelial 

dysfunction. The purpose of this study was to evaluate morphometrically whether 

hypertension affects PD progression by enhancing bone loss even after ligature 

removal. Using a ligature-induced periodontitis model, 20 Spontaneously 

Hypertensive Rats (SHR) and 20 normotensive rats (Wistar Kyoto - WKY) were 

assigned to one of the following groups:  WKY-C, WKY-PD, SHR-C and SHR-PD (C 

– control group, and PD – periodontitis group). On PD groups, the first mandibular 

molar received a cotton ligature at baseline. After 10 days, 5 animals of each group 

were sacrificed and the ligatures of the other animals were removed. On the 21th day 

(11 days without ligatures), the remaining animals were sacrificed. The jaws were 

defleshed and the distances between the alveolar bone crests and the 

cementoenamel junctions (ABC-CEJ, mm) were measured in all groups. After 10 

days, the PD groups showed more bone loss (p<0.05) than the controls (SHR-PD = 

0.72 ± 0.05; SHR-C = 0.39 ± 0.04; WKY-PD = 0.75 ± 0.04 and WKY-C = 0.56 ± 0.04 

mm). After ligature removal, the culmulative bone loss was worse (p<0.05) than that 

one at 10 days with ligature only in SHR-PD  group (0.94 ± 0.13 mm). It was 

observed 32% of additional bone loss in SHR-PD group and only 17% in WKY-PD. 

The SHR animals (83% and 102%) showed a different and more severe pattern of 

bone loss than WKY (32% and 26%) related to their respectively controls, at 10 and 

mainly at 21 days. After ligature removal, bone loss in WKY group tended to 

diminish, while SHR showed a progressive bone loss in 21° day. Therefore, it may be 

speculated that the hypertensive condition is associated with an advanced bone loss 

even after ligature removal that may perpetuate the progression of periodontitis. 

 

 

Key words: Periodontitis, Hypertension, Alveolar bone Loss, Spontaneously 

Hypertensive rats. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

A periodontite consiste em uma doença inflamatória crônica iniciada pela ação 

bacteriana, que pode ocasionar destruição dos tecidos de suporte dental. 

Considerada atualmente uma das principais causas de perda dentária em adultos, é 

uma doença bastante prevalente na população, tendo sua forma crônica conhecida 

como periodontite crônica, atingindo de 35% a 60% da população adulta, enquanto 

sua forma mais agressiva (periodontite agressiva) apresenta um padrão de 

destruição mais rápido e acomete aproximadamente 10% a 15% da população1.   

Embora o fator etiológico primário da periodontite seja o biofilme dental, a 

resposta do hospedeiro e várias condições sistêmicas tais como diabetes, artrite 

reumatoide, hipertireoidismo, doenças cardiovasculares e hipertensão parecem estar 

associadas com o seu desenvolvimento2,3. 

A hipertensão arterial é uma desordem muito prevalente na população 

mundial e um fator de risco importante para o desenvolvimento da aterosclerose e 

doenças cardiovasculares. A inflamação pode estar envolvida na patogenia da 

hipertensão pela ação de mediadores pró-inflamatórios, associados à disfunção 

endotelial e ao aumento da rigidez arterial, visto que já foi demonstrada uma 

associação entre marcadores inflamatórios, tais como proteína C reativa (PCR), IL-6, 

e TNF-α com doenças cardiovasculares, aterosclerose e hipertensão4,5.  

Tendo em vista que a hipertensão altera a expressão de tais mediadores 

inflamatórios a nível sistêmico, que a periodontite também envolve uma etiologia de 

cunho inflamatório com envolvimento dos mesmos biomarcadores (IL-6, PCR e TNF-

α)6-9 e que a terapia periodontal diminui os níveis sanguíneos desses marcadores 

em pacientes hipertensos10, é possível inferir que ambas as patologias possam estar 

associadas por meio do processo inflamatório. 

Já foi observada uma associação entre a severidade da periodontite e a 

hipertensão em um estudo clínico envolvendo 4.254 pacientes11. Angeli et al., em 

200312 também demonstraram que o aumento da massa ventricular esquerda, 

complicação cardiovascular presente em aproximadamente um terço dos pacientes 

hipertensos, relaciona-se diretamente com a severidade da DP.  
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Além disso, alguns estudos têm sugerido que a hipertensão possa causar 

alterações metabólicas no tecido ósseo devido à elevação dos níveis séricos do 

paratormônio (PTH), do cálcio ionizado e diminuição do conteúdo de cálcio ósseo13-

15. Assim, a hipertensão vem sendo associada a uma menor densidade mineral 

óssea tanto em humanos13,15 quanto em ratos hipertensos16-18. 

Apesar das evidências, são poucos os estudos que têm avaliado os efeitos da 

hipertensão arterial nos tecidos de suporte periodontal, os quais são de grande 

importância para a manutenção dos dentes e implantes. Além disso, os estudos 

experimentais que verificaram os efeitos da hipertensão na periodontite,19,20 somente 

avaliaram os seus efeitos sob a indução da DP por ligadura, sem, contudo avaliar os 

efeitos da hipertensão na progressão da DP após a remoção das ligaduras.    

Até o momento não sabemos como se comporta o metabolismo ósseo 

alveolar após a remoção da ligadura em ratos hipertensos comparados a ratos 

normotensos. A reabsorção óssea pode progredir ou ocorrer regeneração tecidual e 

a velocidade em que esses fenômenos ocorrem pode ser maior ou menor quando 

comparados a ratos normotensos. 

Tendo em vista a alta prevalência da hipertensão e da periodontite, pesquisas 

que enfoquem a associação entre as duas patologias podem ter grande impacto nas 

políticas de saúde pública, oferecendo subsídios que apoiem o diagnóstico e 

tratamento diferenciado e, por conseguinte, uma melhor qualidade de vida à 

população. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A periodontite é uma doença caracterizada por um intenso infiltrado 

inflamatório causado pelo desequilíbrio entre a microbiota periodontal e a resposta 

do hospedeiro7, em que a expressão elevada de citocinas pró-inflamatórias ocasiona 

a destruição tecidual21,22. O processo inflamatório nos tecidos periodontais inicia-se 

com uma destruição tecidual da gengiva e, se este não for adequadamente tratado, 

pode progredir para periodontite, afetando o ligamento periodontal e o osso alveolar, 

ocasionando danos irreversíveis aos tecidos de suporte dental, podendo resultar na 

perda dentária1.  

Embora o fator etiológico primário da doença periodontal seja o biofilme 

dental, a resposta do hospedeiro e várias doenças sistêmicas parecem estar 

associados com o seu desenvolvimento2,3.  

A medicina periodontal vem demonstrando que alterações sistêmicas tais 

como diabetes, hipertireoidismo, dislipidemia e doenças cardiovasculares podem 

influenciar a inflamação periodontal. Alguns estudos epidemiológicos e 

experimentais têm mostrado uma associação entre a severidade da periodontite e a 

hipertensão11,12,20,23 e também tem associado a hipertensão com a sobrevivência 

dental11,12,24,25.   

A hipertensão arterial é uma condição multifatorial de grande prevalência na 

população mundial17,24,25, caracterizada pela disfunção endotelial devido ao 

desequilíbrio na expressão do óxido nítrico (NO) na parede vascular26,27.  

O óxido nítrico produzido na célula endotelial é responsável pelo balanço 

regulatório do tônus vascular devido a sua ação vasodilatadora sobre as células 

musculares lisas e também exerce um efeito protetor vascular antiaterogênico 

através de inibição da atividade plaquetária, agregação de leucócitos, oxidação do 

colesterol LDL e proliferação das células musculares lisas da parede vascular26,27. 

Assim o NO endotelial é essencial na modulação da pressão arterial, e sua 

expressão diminuída, como ocorre na disfunção endotelial, favorece ao aumento da 

pressão intravascular e ao aparecimento de micro lesões vasculares. 
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Tais micro lesões vasculares podem desempenhar um papel importante no 

desenvolvimento e manutenção do processo aterosclerótico através de mecanismos 

inflamatórios que resultam na redução do lúmem vascular e aumento da rigidez 

arterial, ocasionando a elevação da resistência vascular periférica, característica da 

maioria dos casos de hipertensão essencial17,28. A cronificação desse quadro 

também pode levar ao comprometimento de importantes órgãos, como os rins e o 

coração. Desta forma, a hipertensão pode ser considerada uma síndrome na qual a 

doença microvascular e o envolvimento renal são componentes-chave28. 

A correlação entre hipertensão e periodontite pode envolver o processo 

inflamatório sistêmico presente na periodontite e na disfunção endotelial, um dos 

primeiros fatores no desenvolvimento da hipertensão e aterosclerose.  

Já foi demonstrado que a disfunção endotelial, além de alterar o balanço 

regulatório do tônus vascular através da diminuição do NO, também está associada 

ao aumento dos níveis sanguíneos de IL-6, TNF-α e proteína C reativa (PCR)24,25. 

Além disso, a periodontite de moderada a severa pode afetar marcadores sistêmicos 

imune e inflamatórios quais sejam PCR, IL-6 e TNF-α 9, e a terapia periodontal pode 

diminuir os níveis sanguíneos desses marcadores em pacientes hipertensos10. 

Adicionalmente a hipertensão crônica pode comprometer a atividade renal, 

induzindo a um estado hipocalcêmico, com a ativação secundária das glândulas 

paratireóides. Dessa forma, ocorre um aumento compensatório do PTH, principal 

hormônio envolvido no controle do cálcio, o qual estimula uma atividade 

osteoclástica e inibe a osteoblástica, mobilizando o cálcio presente no tecido 

ósseo13-15,17,19. 

Estas alterações que correm na presença de uma condição hipertensiva 

resultam na diminuição da densidade mineral óssea e podem prejudicar o reparo 

ósseo, tanto em humanos quanto em ratos SHR (Spontaneously Hypertensive 

Rats)16,17. 

A linhagem de ratos SHR foi criada através de sucessivos cruzamentos de um 

casal de ratos selecionados numa colônia de ratos da raça Wistar que apresentaram 

pressão arterial elevada na Universidade de Kyoto, Japão, por Okamoto e Aoki em 

1966. Após estes sucessivos cruzamentos, nasceram animais que apresentaram de 

forma uniforme, uma PAS (pressão arterial sistólica) superior a 180 mmHg29. Em 

1970, uma segunda cepa de ratos foi selecionada da mesma colônia que originou os 
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SHR, porém escolhendo-se o casal normotenso, esta segunda cepa foi designada 

como Wista-Kyoto (WKY)29.  

Os SHRs vêm sendo largamente utilizados na literatura como um adequado 

modelo experimental para a hipertensão, por apresentarem as mesmas 

manifestações sistêmicas às apresentadas nos humanos, quais sejam: alterações 

hemodinâmicas, endócrinas e orgânicas17,30. Já os ratos WKY, por apresentarem 

características genéticas semelhantes aos SHR, excetuando-se a hipertensão, vêm 

sendo utilizados na maioria dos estudos e considerados como o melhor controle 

normotenso para os SHR29,31. 

Apesar das evidências apresentadas, poucos estudos têm focado no impacto 

da hipertensão sob os tecidos periodontais e avaliado seus efeitos no osso alveolar 

na presença de infecção bacteriana19,20. Além disso, já foi demonstrado que ratos 

SHR apresentam severas alterações na qualidade óssea19,20, porém esses estudos 

focaram apenas nas alterações de perda óssea sob a indução da periodontite sem, 

contudo, avaliar as alterações ósseas após a remoção das ligaduras. E partindo-se 

do princípio que a ligadura exerce o seu papel de iniciador da periodontite por 

facilitar o acúmulo de biofilme e também agir como um fator irritante local, 

acreditamos que somente após a remoção das ligaduras, o papel da resposta do 

hospedeiro na progressão da periodontite poderia ser avaliado.   

Tendo em vista a prevalência da hipertensão e a importância da preservação 

dos tecidos de suporte periodontal para a manutenção de dentes e implantes e 

promoção da saúde bucal, o objetivo deste estudo foi avaliar i) se a hipertensão 

afeta a perda óssea alveolar induzida por ligaduras e ii) a importância do papel do 

hospedeiro na progressão da doença periodontal após a remoção das ligaduras, sob 

uma condição hipertensiva.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Animais 

 

Foram utilizados 20 ratos machos hipertensos (Spontaneously Hipertensive 

Rats - SHR) e 20 ratos machos normotensos (Wistar Kyoto - WKY) com 

aproximadamente 10 a 12 semanas neste estudo, os quais foram igualmente 

distribuídos nos seguintes grupos: WKY-C, WKY-DP, SHR-C e SHR-DP (C – grupo 

controle, e DP – grupo com periodontite), que foram sacrificados em dois tempos, 

aos 10 e 21 dias, constituído assim 8 subgrupos, de acordo com os tempos de 

sacrifícios.  

Os animais foram mantidos em grupos de 5 ratos por caixa, em sala com ciclo 

claro/escuro de 12 horas e temperatura controlada de (22-24°C) no biotério da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP e tiveram livre acesso à dieta 

laboratorial padrão e água filtrada.   

Todos os procedimentos foram executados de acordo com as normas éticas 

regidas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e o estudo foi 

previamente aprovado pela Comissão de Ética no uso de Animais (CEUA) do 

Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Brasil (protocolo n° 

10.1.379.53.2). 

 

Registro do peso corpóreo e pressão arterial  

 

O peso corpóreo e a pressão arterial dos animais foram registrados no início 

do experimento e depois semanalmente, até o momento do sacrifício. A pressão 

arterial sistólica (PAS) foi verificada através do método indireto de pletismografia de 

cauda, utilizando-se um pletismógrafo manual adaptado para ratos. Os registros 

foram realizados por um único operador, no período da manhã, em sala com 

controle de luminosidade e ruídos para evitar o estresse dos animais. Foram 

considerados hipertensos apenas os animais que apresentaram PAS superior a 150 

mmHg (valor mínimo de PAS para o rato ser considerado hipertenso). 
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Indução da periodontite experimental por ligadura e desenho experimental  

 

O protocolo de indução da periodontite por ligadura vem sendo largamente 

utilizado em estudos experimentais. A presença da ligadura na região cervical dos 

dentes facilita um processo inflamatório induzido pelo acúmulo de biofilme, 

caracterizando uma periodontite aguda e levando à reabsorção óssea alveolar32. 

Para posicionar a ligadura nos grupos com DP, os animais foram submetidos 

à anestesia geral por meio de injeção intraperitoneal com solução de Cloridrato de 

Xilazina a 2%* (8mg/kg) e Cloridrato de Ketamina a 10%† (75 mg/Kg).  

Após a anestesia, os animais foram posicionados em mesa operatória, a qual 

permite a manutenção da abertura bucal dos ratos, facilitando o acesso aos dentes 

posteriores da mandíbula (Figura 1).  

Com o auxílio de sonda exploradora odontopediátrica‡ e porta agulha tipo 

castroviejo§ foi colocada uma ligadura de fio de algodão ao redor dos primeiros 

molares inferiores de cada animal dos grupos com DP (Figura 1). Este procedimento 

foi realizado no início do experimento. A presença das ligaduras foi verificada 

periodicamente, e em caso de perda desta, um novo animal fora preparado para o 

estudo.  

No 10° dia do experimento, 5 animais de cada grupo (WKY-C, WKY-PD, 

SHR-C e SHR-PD) foram sacrificados para a análise da perda óssea, e a outra 

metade dos animais tiveram apenas as suas ligaduras removidas.  

No 21° dias do experimento, ou seja, 11 dias após a remoção das ligaduras, 

os animais restantes foram submetidos ao sacrifício, a fim de se avaliar o papel da 

resposta do hospedeiro na progressão da DP após a remoção das ligaduras. O 

desenho experimental deste estudo está ilustrado na figura 2 e foi previamente 

descrito por Graves et al (2006)33 e Coimbra et al (2011)34. 

Todos os animais foram sacrificados por meio de overdose anestésica com 

solução de Cloridrato de Xilazina 2% e Cloridrato de Ketamina 10% nas respectivas 

doses de 30mg/Kg (Xilazina) e 240mg/Kg (Ketamina) e tiveram suas mandíbulas 

removidas para a avaliação da perda óssea alveolar por meio da análise 

morfométrica do tecido ósseo. 

                                                
*
Dopaser, Herpate Calier, Juatuba – MG, Brazil. 

†
Agener, São Paulo – SP, Brazil.  

†
Agener, São Paulo – SP, Brazil.  

‡
 Hu-friedy, Chicago, USA 

§
 Quinelato, Rio Claro, SP, Brasil 
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Figura 1: Procedimento operatório de indução da periodontite por ligadura. A) Posicionamento do animal 
na mesa operatória de forma a possibilitar a abertura bucal e o acesso aos dentes posteriores para a instalação 
das ligaduras. B) Com o auxílio de sonda exploratória para afastar levemente o espaço entre o 1° e o 2° molar e 
permitir a passagem do fio de algodão. C) Com o auxílio de porta-agulhas o fio foi introduzido na região 
interproximal. D) Ligadura posicionada ao redor do 1° molar inferior, com o nó na face mésio-lingual. A presença 
do fio multifilamentar na região cervical dos dentes facilita o depósito de biofilme, iniciando um processo 
inflamatório e induzindo, por conseguinte, a periodontite. 
 
 

 

 

     

Figura 2: Desenho experimental. A periodontite foi induzida nos animais dos grupos com DP no início do 
experimento. Após 10 dias, apenas metade dos animais de todos os grupos foi sacrificada e as ligaduras da 
outra metade dos animais dos grupos com DP foi removida, com a finalidade de se avaliar as alterações ósseas 
após a fase de indução da periodontite. Aos 21 dias, os animais remanescentes de todos os grupos foram 
sacrificados. 
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Análise do nível ósseo alveolar 

 

Após os sacrifícios, as hemimandíbulas de todos os animais tiveram seu 

tecido mole química e biologicamente removido. Posteriormente as hemimandíbulas 

foram coradas com solução aquosa de azul de metileno a 1% a fim de diferenciar o 

tecido ósseo do dental e facilitar a visualização da junção cemeto-esmalte (JCE). 

Utilizando um estereomicroscópio** acoplado a uma câmera fotográfica digital, 

as superfícies linguais das hemimandíbulas foram fotografadas de forma 

padronizada em um aumento de 20x. Para a captura das imagens as 

hemimandíbulas foram posicionadas de tal forma que as cúspides vestibulares e 

linguais ficassem sobrepostas e que as superfífies oclusais não fossem visualizadas.  

Para a avaliação do nível ósseo, a distância da junção cemento-esmalte à 

crista do osso alveolar (COA-JCE, mm) foi medida na superfície distal da raiz distal 

do primeiro molar, na superfície mesial da raiz mesial do segundo molar e no centro 

da região interproximal entre o 1° e o 2° molar (Figura 3) utilizando um programa de 

análise de imagens††. A fim de reduzir as variações, a média das três distâncias 

medidas foi utilizada para a análise. Todos os registros do nível ósseo foram 

realizados duas vezes, cegamente, em dias distintos, por um examinador calibrado. 

 

 

Figura 3: Fotografias das mandíbulas após a remoção do tecido mole e coloração com azul de metileno. 
Medidas ilustrativas da perda óssea no grupo controle (A) e no grupo DP (B). A perda óssea no grupo DP (B) 
consiste em migração apical da crista óssea e exposição das áreas interdentais e região de furca. A distância 
entre a crista óssea alveolar (COA) e a junção cemeto-esmalte (JCE) foi medida em três pontos da área 
interpromixal entre o 1° e o 2° molar (linhas amarelas).  

 

 

 

                                                
**
 Leica MZ6, Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Germany.  

††
 Image J - National Institutes of Health, Washington, DC, USA. 



Material e Métodos                     32 

 

 

Análise estatística 

 

Todos os dados foram organizados em média ± erro padrão da média (EPM), 

considerando o animal como unidade experimental. Para a análise estatística, foram 

utilizadas as médias das três medidas COA-JCE (mm) em cada espécime. As 

diferenças entre os grupos foram verificadas através da análise de variância a dois 

critérios (Two-way ANOVA) seguida do teste Duncan para comparações múltiplas. 

Níveis significantes foram estabelecidos em 95% (p<0.05) e todos os cálculos foram 

executados utilizando-se o programa Statistica 5.1 do Windows‡‡. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
‡‡

 StatSoft Inc., Tulsa, OK, EUA. 
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RESULTADOS 

 

 

Os efeitos da hipertensão na periodontite foram avaliados através da 

mensuração da perda óssea alveolar utilizando-se um modelo de periodontite 

induzida por ligadura bem como avaliando seus efeitos verificando-se os níveis de 

perda óssea alveolar após a remoção destas ligaduras em ratos hipertensos.  

Durante o experimento, não foram observadas mudanças significantes no 

peso corpóreo nos grupos do estudo. Foi observada uma maior média de peso 

corpóreo no grupo WKY (334.5 ± 8.1 g) em comparação àquela apresentada pelos 

animais SHR (247.1 ± 5.3 g).  

Como esperado, todos os animais SHR apresentaram PAS elevada. A média 

± EPM dos níveis de PAS para os ratos SHR foi 192.7 ± 1.1 mmHg e para os WKY 

foi 120.7 ± 1.6 mmHg. Não foram observadas variações significantes de PAS entre 

os grupos do estudo durante este experimento que pudessem ser relacionadas à 

indução da periodontite. 

 

Avaliação do nível ósseo alveolar 

 

Para avaliar o impacto da hipertensão nas alterações ósseas presentes na 

progressão da periodontite, a distância entre a crista óssea alveolar e a junção 

cemento-esmalte (COA-JCE, mm) foi mensurada em três pontos da área 

interproximal entre o 1° e o 2° molar em ratos hipertensos (SHR) (Figura 3). A fim de 

se estabelecer um critério comparativo, foram utilizados os ratos Wistar-Kyoto (WKY) 

como controle normotenso, conforme descrito na metodologia deste trabalho. 

A análise intra-grupo revelou que após 10 dias da indução da periodontite por 

ligadura os grupos com DP mostraram um aumento da perda óssea (p<0.05) em 

relação a seus controles, através da mensuração dos valores COA-JCE (mm). As 

médias ± EPM da distância COA-JCE apresentados por cada grupo foram: SHR-DP 

= 0.72 ± 0.05; SHR-C = 0.39 ± 0.04; WKY-DP = 0.75 ± 0.04 e WKY-C = 0.56 ± 0.04 

mm (Tabela 1 e Figura 4). Não foram observadas diferenças (p>0.05) entre os 

grupos SHR-DP e WKY-DP (Figura 4). 
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Aos 21 dias do experimento, os grupos com DP apresentaram maior perda 

óssea acumulada que os controles (p<0.05), porém não foram observadas 

diferenças de perda óssea acumulada entre os grupos SHR-DP e WKY-DP (p>0.05) 

(Figura 4). As médias ± EPM das distâncias COA-JCE de cada grupo foram: SHR-

DP = 0.95 ± 0.13; SHR-C = 0.47 ± 0.04; WKY-DP = 0.88 ± 0.04 e WKY-C = 0.70 ± 

0.05 mm (Tabela 1). Após a remoção das ligaduras, foi observada uma perda óssea 

adicional, entre o 10° e o 21° dia, significativamente maior somente no grupo SHR-

DP (p<0.05) (Figura 4). 

 

Tabela 1: Valores COA-JCE (mm). Médias ± EPM das distâncias COA-JCE (mm) obtidas aos 10 e 21 dias do 
experimento. Letras diferentes indicam diferença significante (p<0.05), intra e entre grupos, através da análise de 
variância (ANOVA) seguida do teste Duncan.  

Grupo 10 dias 21 dias 

SHR-C 0.39 ± 0.04
a, e 0.47 ± 0.04

b, f 

SHR-PD 0.72 ± 0.05
a, ab 0.95 ± 0.13

b, ab 

WKY-C 0.57 ± 0.04
c, e 0.70 ± 0.05

d, f 

WKY-PD 0.75 ± 0.04
c 0.88 ± 0.04

d 

 

    

Figura 4: Níveis de perda óssea nos grupos SHR e WKY. As barras indicam a média ± EPM das distâncias 
COA-JCE (mm) na área interproximal entre o 1° e o 2° molar, no 10° e 21° dia do experimento. As medidas aos 
21 dias correspondem ao efeito de 10 dias de indução da periodontite com ligadura, acrescido de 11 dias após a 
remoção das ligaduras. A análise intra-grupo mostra uma maior perda óssea nos grupos com DP em 
comparação aos seus controles (C). A análise da progressão da periodontite, entre os tempos 10 e 21, mostra 
uma progressão da perda óssea somente no grupo SHR-DP (p<0.05). *p<0.05 foi considerado estatisticamente 
significante. COA-JCE = crista óssea alveolar - junção cemento-esmalte; SHR = ratos espontaneamente 
hipertensos; WKY = wistar-kyoto, controle de normotensos. 
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Para avaliar a progressão da DP após a remoção da ligadura, foi observada a 

perda óssea adicional de cada grupo, calculando-se a diferença das médias das 

distâncias COA-JCE (mm) obtidas entre os tempos 10 e 21 dias. Os valores 

calculados em cada grupo foram: SHR-DP = 0.23; SHR-C = 0.08; WKY-DP = 0.13 e 

WKY-C = 0.13, mm. Convertendo-se tais valores em percentual de perda óssea, foi 

possível observar uma perda óssea adicional equivalente a 32% no grupo SHR-DP 

comparada com apenas 17% no grupo WKY-DP em relação aos níveis de perda 

óssea apresentados aos 10 dias (Figura 5). 

A figura 5 mostra que os animais em que a DP não foram induzida 

apresentaram um percentual de perda óssea adicional, entre o 10° e 21° dia do 

experimento, variando entre 19% (SHR-C) e 23% (WKY-C). Enquanto que o 

percentual de perda óssea adicional apresentada pelo grupo WKY-DP (17%) foi 

próximo ao apresentado pelo seu respectivo controle (23%), o grupo SHR-DP 

apresentou um percentual de perda óssea adicional (32%) superior ao apresentado 

pelo seu controle (19%). 

 

 

Figura 5: Progressão da perda óssea após a remoção das ligaduras (%). O percentual de perda óssea 
adicional após a remoção das ligaduras foi calculado a partir da diferença das médias das distâncias COA-JCE 
(mm) ente 10 e 21 dias. O percentual de perda óssea adicional no grupo WKY-DP (17%) foi similar aquele 
apresentado pelos seus controles (WKY-C = 23%), enquanto que o grupo SHR-DP (32%) apresentou uma perda 
óssea adicional superior a seus controles (SHR-C = 19%). COA-JCE = crista óssea alveolar - junção cemento-
esmalte; SHR = ratos espontaneamente hipertensos; WKY = ratos Wistar-Kyoto, controle de normotensos. 

 

A severidade da perda óssea nos grupos SHR e WKY foi calculada através da 

diferença das médias das distâncias COA-JCE (mm) entre os animais com DP e 

aqueles que não foram submetidos à indução da DP, tanto aos 10 quanto aos 21 

dias do experimento. Os respectivos valores calculados para SHR e WKY foram 0.32 

e 0.18 mm aos 10 dias e 0.48 e 0.18 mm aos 21 dias. Os valores percentuais 
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correspondentes a esta medida estão dispostos na figura 6, a qual mostra uma 

maior severidade da perda óssea no grupo SRH quando comparado ao grupo WKY, 

principalmente aos 21 dias. Após a remoção das ligaduras, os animais SHR 

apresentaram aproximadamente o dobro da perda óssea que os níveis COA-JCE 

apresentados pelos seus respectivos controles. 

Além disso, a figura 6 revela um padrão de perda óssea alveolar com 

tendência a diminuir nos animais WKY, entre o 10° e o 21° dia do experimento, 

enquanto que os animais SHR apresentaram um padrão de perda óssea 

progressivo, mesmo após a remoção das ligaduras.  

 

Figura 6: Gráfico da severidade da perda óssea alveolar. Diferença percentual de perda óssea nos grupos 
com DP comparada a seus controles, aos 10 e 21 dias. O grupo SHR apresentou uma percentual de perda 
óssea mais severa que o grupo WKY em ambos os períodos de tempo, em relação a seus respectivos controles. 
Os animais SHR mostraram um padrão de perda óssea progressiva após a remoção das ligaduras, em contraste 
com o padrão de perda óssea apresentado pelos WKY, que tendeu a diminuir no 21° dia do experimento. SHR = 
ratos espontaneamente hipertensos; WKY = ratos Wistar-Kyoto, controle de normotensos; DP = periodontite. 
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DISCUSSÃO 

 

 

Poucos estudos têm focado no impacto do estado hipertensivo sobre os 

tecidos periodontais ou avaliado os efeitos da hipertensão no osso alveolar na 

presença de infecção bacteriana, como a periodontite19,20. E estes estudos avaliaram 

os efeitos da hipertensão na perda óssea alveolar sob a indução da ligadura, não 

avaliando os seus efeitos após a remoção das ligaduras.  

O método de indução da periodontite por ligadura induz à perda óssea 

alveolar devido ao acúmulo de biofilme ocasionado pela presença da ligadura na 

região cervical dos elementos dentais. Assim, uma vez o processo inflamatório 

sendo iniciado por este método, somente após a remoção da ligadura é que o papel 

da resposta do hospedeiro na manutenção do processo inflamatório e na progressão 

da pediodontite poderá ser avaliado. 

Mais importante, nós acreditamos que este estudo possa ser o primeiro a 

avaliar o impacto da resposta do hospedeiro sobre a severidade da progressão da 

periodontite após a remoção das ligaduras, sob uma condição hipertensiva.  

Para medir os efeitos da hipertensão no osso alveolar foi escolhido o SHR 

como modelo experimental. Os SHR vêm mostrando manifestações sistêmicas 

semelhantes àquelas dos seres humanos30. Esses animais apresentam alterações 

hemodinâmicas e endócrinas e manifestações orgânicas que podem aumentar a 

perda óssea e prejudicar reparo ósseo espontâneo17. E como controles normotensos 

foram utilizados os ratos da linhagem Wistar-kyoto (WKY), os quais, devido ao fato 

de terem as mesmas características genéticas que os SHRs, excetuando-se a 

hipertensão, a linhagem WKY vem sendo utilizada em muitos estudos e considerada 

como o melhor controle normotenso para os SHR29,31. 

Neste estudo, os animais SHR apresentaram uma pressão arterial elevada e 

sem maiores variações ao longo do experimento, indicando que a condição 

hipertensiva não foi afetada em nenhuma das fases do estudo, seja com ligadura ou 

após a sua remoção. Da mesma maneira, não houve mudanças significativas no 

peso dos animais que pudessem causar, direta ou indiretamente, deficiências 

nutricionais relevantes e estarem associadas à perda óssea progressiva observada 
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no grupo SHR-DP. Embora os animais não tenham sofrido variações de peso 

durante o estudo, foi possível observar que os animais dos grupos WKY 

apresentaram tamanho e peso corpóreo superiores aos SHR em todas as etapas 

deste experimento, mesmo apresentando-se na mesma faixa etária.  

A análise intra-grupo mostrou uma maior perda óssea nos grupos com DP em 

comparação aos grupos controle 10 dias após a indução da DP por ligadura (Figura 

4), indicando que o método de indução da periodontite por ligadura foi eficiente em 

promover a doença. Estes resultados estão de acordo com aqueles de Bastos et al 

(2010)19 que verificaram uma maior perda óssea na região de furca e também com 

os de Leite et al (2005)20 que observaram degradação de fibras colágenas e 

destruição tecidual apenas nos sítios com ligadura. Ambos os estudos supracitados 

utilizaram o SHR como modelo experimental. 

A análise entre-grupos não revelou diferenças significantes na distância COA-

JCE (mm) entre os grupos SHR-DP e WKY-DP (Figura 4). Esses resultados também 

estão de acordo com os apresentados por Bastos et al (2010)19, que não 

observaram diferenças entre os SHR e os seus controles normotensos. Entretanto, 

nesta pesquisa os valores de COA-JCE (mm) demonstraram uma grande perda 

óssea no grupo WKY-C, em comparação a observada no grupo SHR-C. Acreditamos 

que esta diferença possa ser devido à variação de tamanho entre os animais SHR e 

WKY. E ao tratar-se de uma situação onde os grupos controle apresentam 

diferenças significantes, os valores absolutos de COA-JCE entre os grupos SHR e 

WKY não podem ser comparados.  

Por esta razão, neste estudo, os dados referentes à severidade de perda 

óssea ocorrida aos 10 e 21 dias (Figura 6), bem como os dados referentes à perda 

óssea adicional após a remoção das ligaduras (Figura 5), foram apresentados em 

forma de percentual, como o objetivo de minimizar as variações entre os grupos, 

normalizando os seus dados e permitir uma comparação entre os grupos WKY e 

SHR. 

Estudos anteriores demonstraram que ratos de diferentes linhagens 

apresentam padrões diferentes de perda óssea35 e de reparo ósseo após a remoção 

das ligaduras36.  

Neste estudo, também foi avaliada a perda óssea alveolar acumulada 11 dias 

após a remoção das ligaduras. Optou-se por remover as ligaduras no 10° dia do 

experimento sem, contudo remover o biofilme dental, pois acreditamos que há a 
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necessidade de mantê-lo para se avaliar a resposta do hospedeiro na progressão da 

periodontite. Não foi objetivo deste trabalho, avaliar a resposta dos animais ao 

tratamento periodontal clássico.  

Aos 21 dias, ou seja, 11 dias após a remoção das ligaduras, os grupos com 

DP mostraram uma perda óssea acumulada maior que a observada em seus 

controles (Figura 4), indicando que não houve formação óssea após a remoção das 

ligaduras em nenhuma das linhagens de animais, seja SHR ou WKY. Contudo, a 

figura 4 mostra uma perda óssea adicional significantemente acentuada entre o 10° 

e o 21° dias, apenas no grupo SHR-DP. Estes resultados indicam que a perda óssea 

adicional após a remoção das ligaduras foi mais severa quando a hipertensão 

estava presente (Figura 5). Esse dado está de acordo com Bastos et al (2010)19 os 

quais concluíram que os ratos SHR apresentavam alterações mais severas no osso 

alveolar, independentemente da presença de processo inflamatório. 

Embora os animais WKY tenham demonstrado valores precoces de COA-JCE 

(mm) maiores que os apresentados pelos SHR, foi possível verificar uma perda 

óssea mais acentuada no grupo SHR, tanto aos 10 quanto, principalmente, aos 21 

dias do experimento, através da observação da diferença de perda óssea entre os 

grupos com DP e seus respectivos controles (Figura 6). Neste experimento foi 

observado que os animais hipertensos apresentaram, após a remoção das 

ligaduras, uma perda óssea mais severa que a apresentada aos 10 dias sob a 

indução da DP, em comparação a seus controles sem indução da DP. A perda 

óssea aos 21 dias nos SHR correspondeu a aproximadamente o dobro dos níveis de 

perda óssea apresentados pelos seus controles.  

Esse estudo mostrou que o percentual de perda óssea adicional ocorrida na 

fase pós remoção das ligaduras (entre o 10° e o 21° dia do experimento) 

apresentado pelo grupo WKY-DP foi próximo ao observado pelos seus controles, 

enquanto que o grupo SHR-DP apresentou um percentual de perda óssea adicional 

superior àquele observado pelos seus controles (Figura 5). 

Além da perda óssea no grupo WKY ter sido menos severa que a do grupo 

SHR, nos dois tempos experimentais, foi possível notar que o padrão de perda 

óssea ocorrido nos animais normotensos ocorreu de forma inversa ao observado 

nos SHR, ou seja, a perda óssea nos WKY foi menos acentuada após a remoção 

das ligaduras que aos 10 dias, em relação aos WKY sem a indução da DP, 
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enquanto que aquela nos animais hipertensos apresentou uma tendência à perda 

óssea progressiva após a remoção das ligaduras (Figura 6). 

Os resultados da pesquisa em evidência revelaram que a severidade da 

perda óssea nos ratos SHR foi maior que a dos WKY principalmente aos 21 dias, 

como mostra a figura 6. Além disso, a hipertensão acarretou na perpetuação da 

progressão da perda óssea, mesmo após a remoção das ligaduras, fato este não 

observado nos grupos normotensos, os quais apresentaram menor padrão de perda 

óssea aos 21 dias (Figuras 4 e 6). Indicando a importância do papel do hospedeiro 

na progressão da periodontite frente a uma condição hipertensiva. 

Possíveis explicações para estas observações podem ser associadas a duas 

variações orgânicas existentes na presença da hipertensão: (i) as alterações no 

metabolismo ósseo e (ii) o processo inflamatório sistêmico, os quais podem ter 

prejudicado o remodelamento ósseo e corroborado com a persistência do processo 

inflamatório local, levando à perpetuação da perda óssea após a remoção das 

ligaduras. 

Adicionalmente, tem sido demonstrado que os SHR apresentam uma 

densidade óssea inferior17-19,37-39 e que o reparo ósseo em tíbias de SHR também se 

mostrou prejudicado, quando comparado a ratos normotensos17. Estas alterações 

presentes no metabolismo ósseo dos SHR podem ter corroborado como as 

observações realizadas neste estudo, tendo em vista que mesmo sem apresentar 

uma perda óssea significativamente superior às do WKY, foi possível observar uma 

perda óssea mais severa nos SHR, mesmo após a remoção das ligaduras.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com base nos resultados apresentados neste estudo, foi possível observar 

duas características importantes relacionadas à periodontite no grupo SHR: (i) a 

quantidade de perda óssea induzida foi maior durante os primeiros 10 dias da fase 

com ligadura associado a (ii) um padrão de perda óssea progressiva mais intensa na 

fase sem ligadura, do 11° ao 21° dia. 

Portanto, é possível concluir que a hipertensão, quando associada à presença 

do biofilme dental, está relacionada a uma perda óssea alveolar mais severa, 

perpetuando a degradação tecidual mesmo após a remoção da ligadura. 
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ABSTRACT 

 

Objective: Few studies have focused on the impact of hypertension on the 

progression of periodontitis (PD). The purpose of this study was to evaluate whether 

hypertension affects PD by enhancing bone loss even after ligature removal.  

Methods: Using a ligature-induced periodontitis model, 20 Spontaneously 

Hypertensive Rats (SHR) and 20 normotensive rats (Wistar Kyoto - WKY) were 

assigned to one of the following groups:  WKY-C, WKY-PD, SHR-C and SHR-PD (C 

– control group, and PD – periodontitis group). On PD groups, the first mandibular 

molar received a cotton ligature at baseline. After 10 days, 5 animals of each group 

were sacrificed and the ligatures of the other animals were removed. On the 21th day 

(11 days without ligatures), the remaining animals were sacrificed. The jaws were 

defleshed and the distances between alveolar bone crest and cementoenamel 

junction (ABC-CEJ, mm) were measured in all groups.  

Results: After 10 days, the PD groups showed an increased bone loss (p<0.05) than 

the controls (SHR-PD= 0.72±0.05; SHR-C= 0.39±0.04; WKY-PD= 0.75±0.04 and 

WKY-C= 0.56±0.04 mm). After ligature removal, the cumulative bone loss was worse 

than that one at 10 days with ligature only in SHR-PD group (p<0.05) (0.94 ± 0.13 

mm). The SHR animals showed a pattern of bone loss more severe than WKY after 

ligature removal (102% and 26%, respectively), and a tendency of a progressive 

bone loss after ligature removal. Conclusion: Therefore, it may be speculated that 

the hypertension is associated with a higher progressive bone loss even after ligature 

removal. 

 

 

Key words: Periodontitis; Hypertension; Alveolar bone loss; SHR. 
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INTRODUCTION 

 

Periodontitis (PD) is an inflammatory disease that affects the supporting bone 

around the teeth, leading to tooth loss 1. It is a very prevalent disease, which afflicts 

over 50% of the adult population in the United States, with approximately 10% 

displaying severe disease concomitant with early tooth loss 2. Although the initiation 

of periodontitis are dependent on the presence of bacterial challenge, the host 

response to bacterial attack is critical to periodontal inflammation progression and 

severity of bone loss 1.  

Studies show that systemic diseases such as diabetes, hyperthyroidism, 

osteoporosis, dyslipidemia and cardiovascular disease may influence periodontal 

inflammation. Some experimental and epidemiological studies have showed that 

hypertension impaired bone density and quality 3-6, and there was a correlation 

between hypertension and teeth survival 7.  

Hypertension is a very prevalent and multi-factorial condition, characterized by 

increased peripheral vascular resistance due to a vascular remodeling 8,9.  

The relation between hypertension and periodontitis could involve the 

systemic inflammatory process due to endothelial dysfunction, which is the initial step 

in the development of hypertension and atherosclerosis, leading to cardiovascular 

disease. Endothelial dysfunction disturbs the physiological protective regulatory 

balance by a decrease in Nitric Oxide 10 and increasing blood levels of interleukin-6 

(IL-6), tumor necrosis factor-α (TNF-α) and C-reactive protein (CRP) 4.  

Moderate to severe periodontitis may affect systemic inflammatory and 

immune biomarkers such as CRP, IL-6 and TNF-α 11. In addition, periodontal 

therapy reduces blood levels of these biomarkers in patients with hypertension 12. 

Studies have shown that hypertension also affects the systemic calcium 

metabolism by the secondary activation of the parathyroid hormone, leading to the 

activation of osteoclasts and decelerates osteoblastic differentiation and increased 

mobilization of calcium from bone 5,9. This alterations presents on hypertension 

results on a decrease of bone mineral density and impaired bone repair, both in 

human and in Spontaneously Hypertensive Rats (SHR) 6,9,13.  

Despite the evidences, few studies focused on the impact of the hypertensive 

status on the periodontal tissues and evaluated the effect of elevated blood pressure 
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on the alveolar bone in the presence of infectious challenge 5,14. It has been 

demonstrated that spontaneously hypertensive rats presented harmful alterations in 

alveolar bone quality 5,14. Those studies 5,14 focused on bone loss without evaluating 

alveolar bone loss after ligature removal. And the role of host response on PD 

progression only may be evaluated after ligature removal. 

In view of the prevalence of hypertension and the importance of periodontal 

tissue support to health quality, the purpose of this study was to evaluate, 

morphometrically, i) whether hypertension affects alveolar bone loss induced by 

ligature and ii) the importance of the host response on PD progression after ligature 

removal, in hypertensive rats. 

 

 

METHODS 

 

Animals 

For this study, 20 male Spontaneously Hypertensive Rats (SHR) and 20 

normotensive male rats (Wistar Kyoto - WKY) were assigned to one of the following 

groups:  WKY-C, WKY-PD, SHR-C and SHR-PD (C – control group, and PD – 

periodontitis group). 

The research protocol was previously approved by the Institutional Committee 

for Animal Care and Use at University of São Paulo - Ribeirão Preto, Brazil (protocol 

number: 10.1.379.53.2). The animals were housed in groups of five rats per cage, in 

a room with a 12-hour light/dark cycle and temperature between 22°C and 24°C, and 

had free access to standard rat chow and drinking water ad libitum, in the Bioscience 

Laboratory of School of Dentistry at Ribeirão Preto of University of São Paulo, Brazil. 

 

Experimental design and induction of PD 

The animals of PD groups were submitted to a general anesthesia by 

intraperitoneal administration of xylazine§§ (8 mg/kg) and ketamine*** (75 mg/Kg), and 

its first mandibular molar received a cotton ligature at baseline. It has previously been 

shown that placement of the ligature facilitates bacteria-induced inflammation and 

                                                
§§

 Dopaser, Herpate Calier, Juatuba – MG, Brazil. 
***

 Agener,  São Paulo – SP, Brazil.  
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periodontal tissue loss 15. This experimental periodontitis-induced protocol is widely 

used on literature. 

After 10 days, 5 animals of each group (WKY-C, WKY-PD, SHR-C and SHR-

PD) were sacrificed, to evaluating bone loss, and the ligatures of the other animals of 

PD groups were removed. On the 21th day of the experiment, 11 days without 

ligatures, the remaining animals of all groups were sacrificed to evaluating bone 

alteration after ligature removal, and the importance of the host response on PD 

progression. The experimental design to evaluating PD progression was previously 

described 16,17. 

The animals were sacrificed 10 or 21 days later ligatures placement by an 

excess of anesthetic, to measure its alveolar bone level by morphometric analysis. 

Body weight and blood pressure were measured weekly. The systolic blood 

pressure (SBP) was assessed by tail-cuff pletismography, and rats were considered 

to be hypertensive when SBP was higher than 150 mmHg.  

 

Measurement of alveolar bone level 

After the rats were sacrificed, the rat jaws were excised, biologically and 

chemically defleshed, and stained with 1% aqueous methylene blue in order to 

differentiate bone from teeth and enhance the visibility of the cementoenamel 

junction (CEJ). 

Using a stereomicroscope††† with a color video camera mounted on it and 

coupled in a computer, the lingual surfaces of the defleshed jaws were recorded in a 

standardized manner (20 X magnification). 

The distance between alveolar bone crest and cementoenamel junction (ABC-

CEJ – mm) was measured in the distal root surface of the first molar, mesial root 

surface of the second molar and in the central point of the interproximal area 

between the 1st and 2nd molars (Figure 1), using an image analysis software‡‡‡. In 

order to avoid error, it was used the average of the three measures for analysis.  

 

Statistical analysis 

All data are expressed as means ± standard error of the means (SEM). For 

statistical analysis, it was used the mean of the three ABC-CEJ measured in each 

                                                
†††

  Leica MZ6, Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Germany. 
‡‡‡

  Image J - National Institutes of Health, Washington, DC, USA. 
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sample. Differences among the groups were analyzed by a two-way analysis of 

variance (Two-way ANOVA) followed by Duncan test for multiple comparisons and 

values of p<0.05 were considered significant. 

 

 

RESULTS 

 

The effects of hypertension on PD were monitored by measuring the bone loss 

using a ligature-induced periodontitis model and also evaluating the alveolar bone 

loss after ligature removal in hypertensive rats. During the experiment, no significant 

body weight changes were observed on the groups. It was observed a superior 

average of body weight on WKY groups (334.5 ± 8.1 g) compared to SHR groups 

(247.1 ± 5.3 g). As expected, all animals in SHR groups presented elevated blood 

pressure. The SBP mean level for SHR groups was 192.7 ± 1.1 mmHg and for WKY 

groups was 120.7 ± 1.6 mmHg. 

 

Measurement of alveolar bone level 

To evaluate the impact of hypertension on bone alterations in progressive 

periodontitis, the distance between alveolar bone crest and cementoenamel junction 

(ABC-CEJ, mm) was measured in three points of interproximal area between the 1st 

and 2nd molar in hypertensive rats (SHR) (Figure 1). For comparison reasons, it was 

used Wistar Kyoto rats (WKY) as a normotensive control, as described in material 

and methods section.  

The intragroup analysis revealed that after 10 days of ligature induced 

periodontitis, PD groups showed increased (p<0.05) bone loss (ABC-CEJ values) 

than the controls (p<0.05) (SHR-PD = 0.72 ± 0.05; SHR-C = 0.39 ± 0.04; WKY-PD = 

0.75 ± 0.04 and WKY-C = 0.56 ± 0.04 mm). There was no difference (p>0.05) 

between SHR-PD and WKY-PD groups on the intergroup analysis (Figure 2).  

After 21 days, PD groups showed superior cumulative bone loss than the 

control groups (p<0.05), however no difference was observed between SHR-PD and 

WKY-PD groups (p>0.05). The ABC-CEJ values of each group were: SHR-PD = 0.95 

± 0.13; SHR-C = 0.47 ± 0.04; WKY-PD = 0.88 ± 0.04 and WKY-C = 0.70 ± 0.04 mm 

(p<0.05) (Figure 2). After ligature removal it was observed an increased additional 

bone loss only on SHR-PD group (p<0.05) (Figure 2). 
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To evaluate the disease progression after ligature removal it was observed the 

additional bone loss by calculating the difference of distance ABC-CEJ (mm) 

between 10 and 21 days. The values were: SHR-PD = 0.23; SHR-C = 0.08; WKY-PD 

= 0.13 and WKY-C = 0.13, mm. Figure 3 shows a percentage of additional bone loss, 

between 10 and 21 days, in WKY-PD group (17%) similar to that presented by its 

respectively control (23%), while SHR-PD (32%) exhibited more additional bone loss 

than SHR-C (19%). 

The severity percentage of bone loss in SHR group was superior to WKY 

group by measuring the difference of ABC-CEJ between PD and control groups, 

mainly at the 21° day (102% and 26%, respectively) (Figure 4). The respectively 

values calculated for SHR and WKY were 0.32 and 0.18 mm at 10 days; 0.40 and 

0.18 mm at 21 days. 

Additionally, it was observed a different pattern of bone loss in WKY and SHR 

after ligature removal. WKY showed a diminished trend of bone loss, whilst SHR 

exhibited a progressive pattern of bone loss (Figure 4). 

 

 

DISCUSSION 

 

Few studies have focused on the impact of the hypertensive status on the 

periodontal tissues and evaluated the effect of hypertension on the alveolar bone in 

the presence of infectious challenge such as periodontitis 5,14. However, those 

studies 5,14 only evaluated the effects of hypertension on periodontal tissues with 

ligature presence, and did not assessed these effects after ligature removal. 

More important, the role of host response on periodontitis progression only 

could be evaluated after ligature removal. Moreover, we believe this is the first 

investigation on the impact of host response  on the severity of PD progression even 

ligature removal, in hypertensive rats. 

In order to measure the effects of the hypertensive condition on alveolar bone 

it was chosen the SHR as the experimental animal model. The SHR have shown 

systemic manifestations similar  to the human disorder 18. These animals present 

hemodynamic, endocrine and end-organ manifestation that may enhance bone loss 

and impair bone repair 9. 
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 As a normotensive control, it was used the wistar-kyoto strain. Because SHR 

and WKY have the same genetic background except hypertension, the WKY strain 

has been used in most of studies and accepted as the most appropriate 

normotensive control for SHR 19,20. 

In this study, the SHR group showed a very consistent high blood pressure 

level throughout the study, indicating that the hypertensive condition affected 

negatively in both ligature and no-ligature phases of the study. At the same way, 

there were no significant weight changes that could directly or indirectly cause 

relevant nutritional deficiencies to be associated to progressive bone loss. 

Although animals’ body weight had not changed during the study on intragroup 

analysis, it was observed that SHR were smaller and light than WKY at all phases of 

the experiment, even presenting the same age. In the intragroup analysis the PD 

groups showed superior bone loss after 10 days of ligature placement compared to 

control groups (Figure 2), indicating that the ligature method was efficient to induces 

periodontitis. This result is according to Bastos et al. (2010) 5 that verified more bone 

loss on the furcation area and Leite et al. (2005) 14 that observed collagen 

degradation only in the ligated sites, both studies used SHR model. 

The intergroup analysis revealed no significant difference in ABC-CEJ 

distance, mm, between SHR-PD and WKY-PD groups were observed, these 

observations are according to Bastos et al. (2010) 5. However in this study it can be 

observed that ABC-CEJ values, mm, in WKY-C group were higher than that 

observed in SHR-C group. We believe that this difference of bone loss in SHR-C and 

WKY-C groups may be occurred due to body size disparity between WKY and SHR 

animals. And on a situation where the control groups indicate a statistical difference, 

the absolute values of COA-CEJ, mm, between SHR and WKY cannot be compered.  

Because of it, in this study, data concerning to bone loss severity (Figure 4), 

as well as data of additional bone loss after ligature removal (Figure 3) were 

presented in percentage, in order to minimize variations between groups and 

normalizing data. 

Although the WKY demonstrated higher values of ABC-CEJ in comparison to 

SHR, it was possible to observe that the progressive bone loss was more evident in 

SHR group, at 10 and mainly at 21 days (Figure 4).  

 At 21th day – eleven days without ligatures, PD groups showed increased 

cumulative bone loss than the control groups, indicating that neither SHR nor WKY 
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presented bone formation at no-ligature phase of the study. However, figure 2 shows 

a higher bone loss between 10 and 21 days only in SHR-PD group. These results 

indicate that bone loss after ligature removal was more severe when the 

hypertensive condition was present. This result is according to Bastos et al. (2010) 5 

which concluded that SHR presented severe alterations on alveolar bone 

independently of inflammation. 

This study showed that the percentage of additional bone loss after ligature 

removal on WKY-PD group was similar to that one presented by WKY-C, while SHR-

PD exhibited a superior additional bone loss than its control group (Figure 3). 

In addition to bone loss has been more severe in SHR-PD group, at 10th day 

and mainly after ligature removal, the pattern of PD progression occurred on an 

inverse way in SHR and WKY groups. After ligature removal WKY demonstrated a 

diminished trend of bone loss, in contrast to SHR that exhibited a progressive pattern 

of bone loss (Figure 4). 

Previous studies have shown that different strains of rats had different pattern 

of bone loss 21 and bone healing after the ligature removal 22.  

The results of this study revealed that SHR animals presented more severe 

bone loss than WKY, as shown in figure 4. In addition, hypertension perpetuated the 

alveolar bone loss progression, even after ligature removal contrasting to the 

normotensive group, which had a lower pattern of bone loss at 21 days, indicating 

the role of the host response on PD progression, under a hypertensive condition 

(Figure 4).  

Possible explanations for these observations can be linked to both organic 

changes in hypertensive organisms: (i) changes in bone metabolism and (ii) systemic 

inflammatory process, which may have impaired bone remodeling and corroborated 

to the persistence of local inflammatory process and perpetuates the bone loss after 

bacteria challenge removal.  

Additionally, it has been demonstrated that SHR presented lower bone density 

5,6,9,23-25 and impaired bone healing in tibia defects compared to normotensive rats 9. 

Based on the results, we observed two important characteristics related to 

periodontitis in the SHR group: (i) the amount of induced bone loss was higher during 

the first 10 days of the ligature-induced phase with a (ii) progressive pattern of bone 

loss after ligature removal from day 11 to 21. Therefore, it may be speculated that the 
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hypertension, when related to biofilm presence, is associated to a severe bone loss 

and perpetuates periodontal tissue degradation even after ligature removal. 
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FIGURE LEGENDS 

 

Figure 1: Photographs of the defleshed jaw after methylene blue staining. 

Illustrative measurement of bone loss of control (A) and PD groups (B) - 20 x 

magnification. Appreciate the amount of bone loss in the PD group (B) consisting of 

apical migration of the bone crest and exposure of interdental and furcation areas.  

The distance between alveolar bone crest (ABC) and cementoenamel junction (CEJ) 

was measured in three points of the interproximal area between the first and second 

molar (yellow lines). The mean ± SEM of the three measures was calculated for the 

statistical analysis. 

 

Figure 2: Bone levels for SHR and WKY groups. The measurements indicate the 

average distance ABC-CEJ (mm) of SHR and WKY, 10 and 21 days after ligature 

placement. The measures at 21 days correspond to the effect of 10 days of ligature 

periodontitis-induced period and the additional 11 days without ligature. The 

intragroup analysis shows a superior bone loss on PD groups compered to control 

groups. The analysis of PD progression after ligature removal, occurred between 10 th 

and 21th days, revealed a bone loss progression only on SHR-PD (p<0.05). The bars 

represent the mean ± SEM of ABC-CEJ (mm) in the interproximal area between the 

first and second molar. *p<0.05 was considered statistically significant (Two-way 

ANOVA and Duncan test). ABC-CEJ = alveolar bone crest – cementoenamel 

junction; SHR = spontaneously hypertensive rats; WKY = wistar kyoto – 

normotensive control. 

 

Figure 3: Percentage of progressive bone loss after ligature removal. The graph 

illustrates the contribution of each group to the total amount of additional bone loss 

after ligature removal. The additional bone loss percentage was calculated by the 

difference of means of ABC-CEJ (mm) between days 10 and 21. The percentage of 

additional bone loss in WKY-PD group (17%) was similar to that one presented by 

WKY-C (23%), while SHR-PD (32%) exhibited a superior additional bone loss than 

SHR-C (19%). ABC-CEJ = alveolar bone crest – cementoenamel junction; SHR = 

spontaneously hypertensive rats; WKY = wistar kyoto – normotensive control; PD = 

periodontitis group; C= control group. 
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Figure 4: Severity of Alveolar Bone Loss (%). Percentage difference of bone loss 

between PD and control groups, at 10 and 21 days.  The SHR group presented more 

severe bone loss compared to WKY groups mainly at 21th day, 11 days after ligature 

removal. After ligature removal, WKY showed a diminished trend of bone loss, while 

SHR exhibited a progressive pattern of bone loss. SHR = spontaneously 

hypertensive rats; WKY = wistar kyoto – normotensive control. 
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ANEXO – Protocolo do Comitê de Ética 
   

 

 

 


