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RESUMO 

 

As doenças periodontais possuem alta prevalência na população mundial e 

manifestam-se, principalmente, em duas entidades distintas, a saber: a gengivite induzida pela 

placa bacteriana e a periodontite. A periodontite é uma doença inflamatória crônica 

caracterizada pela destruição em vários níveis do osso alveolar, fibras colágenas e do 

cemento, é considerada importante causa de perda dentária em adultos.  Estudos 

experimentais recentes demonstram o efeito anti-inflamatório e antirreabsortivo dos fármacos 

anti-hipertensivos da classe dos bloqueadores dos receptores de angiotensina II sobre a 

doença periodontal.  O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da azilsartana (AZT) um 

potente inibidor dos receptores de angiotensina II que apresenta efeitos adversos mínimos, 

sobre a perda óssea alveolar, inflamação, expressão das metaloproteinases da matriz (MMP), 

ligante do receptor do fator nuclear kapa B (RANKL), receptor ativador do fator nuclear kapa 

B (RANK), osteoprotegerina (OPG), ciclooxigenase-2 (COX-2), Interleucina 10, Interleucina 

1β, TNF-α, glutationa (GSH) e catepsina K no modelo de doença periodontal induzida por 

ligadura em ratos.  Foram utilizados 100 ratos wistar sendo divididos randomicamente em 5 

grupos com 20 ratos cada: (1) não foi induzida a doença periodontal, água destilada, (2) 

indução da doença periodontal, água destilada; (3) indução da doença periodontal, AZT 1 

mg/kg; (4) indução da doença periodontal, AZT 5 mg/kg; e (5) indução da doença 

periodontal, AZT 10 mg/kg.  Todos os grupos foram tratados com água destilada ou AZT por 

10 dias.  Os tecidos periodontais foram submetidos às análises morfométrica, histopatológica 

e imunohistoquímica para detecção de MMP-2, MMP-9, RANKL, RANK, OPG e catepsina 

K.  Níveis de IL-1β, IL-10, TNF-α foram determinados por ELISA e níveis de 

mieloperoxidase(MPO) e glutationa(GSH) por espectrofotoscopia de UV visível.  O 

tratamento com AZT 5 mg/kg reduziu  o MPO (p <0.05) e IL-1β (p <0.05), elevou os níveis 

de  IL-10 (p <0.05), reduziu a expressão de MMP-2, MMP-9, RANK, RANKL, catepsina K, e 

elevou a  expressão de OPG.  Os achados revelam que a AZT na dosagem 5mg/kg apresenta 

ação anti-inflamatória na doença periodontal induzida por ligadura reduzindo a perda óssea 

alveolar, diminuindo os níveis de citocinas pró-inflamatórias e elevando a expressão de 

agentes anti-inflamatórios. 

 

Palavras-chave: Azilsartana. Periodontite. Inflamação. Sistema renina-angiotensina. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Periodontal diseases, highly prevalent disease in worldwide population, manifest 

primarily in two distinct entities: plaque-induced gingivitis and periodontitis. Periodontitis is a 

chronic inflammatory disease characterized of different levels of collagen, cementum, and 

alveolar bone destruction.  Recent experimental studies demonstrated anti-inflammatory and 

antirreabsortive effect of antihypertensive agents of the angiotensin II receptor blockers class 

on periodontal disease.  The aim of this study was to evaluate the effects of azilsartan (AZT), 

a potent inhibitor of the angiotensin II receptor which has minimal adverse effects on bone 

loss, inflammation, and the expression of matrix metallo proteinases (MMPs), receptor 

activator of nuclear factor kB ligand (RANKL), receptor activator of nuclear factor kB 

(RANK), osteoprotegerin (OPG), cyclooxygenase-2 (COX-2), and cathepsin K in periodontal 

tissue in a rat model of ligature-induced periodontitis.  Male Wistar albino rats were randomly 

divided into 5 groups of 20 rats each: (1) nonligated, water; (2) ligated, water; (3) ligated, 1 

mg/kg AZT; (4) ligated, 5 mg/kg AZT; and (5) ligated, 10 mg/kg AZT. All groups were 

treated with water or AZT for 10 days. Periodontal tissues were analyzed by morphometric 

exam, histopathology and immunohistochemical detection of MMP-2, MMP-9, COX-2, 

RANKL, RANK, OPG, and cathepsin K. Levels of IL-1b, IL-10, TNF-a, myeloperoxidase 

(MPO), and glutathione (GSH) were determined by ELISA.  Treatment with 5 mg/kg AZT 

resulted in reduced MPO (p˂0.05) and IL-1b (p˂0.05) levels and increased in Il-10 levels 

(p˂0.05).  It was observed a reduced expression of MMP-2, MMP-9, COX-2, RANK, 

RANKL, cathepsin K, and a increased expression of OPG in the animals subjected to 

experimental periodontitis and threated with AZT (5 mg/kg).  Conclusions: These findings 

suggest an anti-inflammatory and anti-reabsortive effects of AZT on ligature-induced 

periodontitis in rats. 

 

Keywords: Azilsartan. Periodontitis. Inflammation. Renin angiotensin-system. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A periodontite trata-se de uma doença crônica resultante de um desequilíbrio na 

homeostase entre a microbiota subgengival e as defesas do hospedeiro (SANZ et al., 2010). O 

fator etiológico primário na doença periodontal é a infecção por bactérias 

periodontopatogênicas, cuja presença desencadeia uma série de reações químicas a nível 

celular onde serão ativadas cadeias de sinalizadores inflamatórios e imunológicos a partir da 

produção de citocinas (KAYAL, 2013).  As principais citocinas envolvidas na atividade 

ósseo-reabsortiva, são as citocinas do tipo interleucina 1(IL-1β), interleucina 10 (IL-10) e 

fator de necrose tumoral (TNF-α). A susceptibilidade e extensão da destruição tissular 

parecem ser determinadas pelo complexo equilíbrio das citocinas produzidas pela presença de 

inúmeras associações entre microrganismos periodontais, resposta imune inata e resposta 

imune adaptativa (GEMMEL; SEYMOUR, 2004; GRAVES, 2008).  A doença periodontal na 

forma de periodontite afeta cerca de 5 a 15% da população mundial, sendo uma das principais 

causas da perda dentária em adultos (BURT, 2005).  A hipertensão arterial também apresenta 

alta prevalência afetando aproximadamente um terço da população mundial, senda o principal 

fator de risco controlável associado à morte por doenças cardiovasculares (SANS et al., 

2010).  

Tem-se estudado o efeito anti-inflamatório e sobre o metabolismo ósseo periodontal 

de novos fármacos como auxiliares no tratamento da doença periodontal.  Estudos 

experimentais em animais demonstram o efeito anti-inflamatório e anti-reabsortivo dos 

fármacos anti-hipertensivos da classe dos bloqueadores dos receptores de angiotensina II 

sobre a massa óssea alveolar (KANEKO et al., 2011; ARAUJO 2013; ZHAO et al., 2014).  

Considerando o uso extensivo de drogas anti-hipertensivas e o fato de que as doenças 

periodontais afetam principalmente pacientes adultos e idosos, os principais usuários dessa 

classe de drogas (BURT, 2005), resolveu-se estudar o efeito de um novo anti-hipertensivo 

sobre a progressão da doença periodontal.  A azilsartana é um potente inibidor dos receptores 

de angiotensina II que apresenta efeitos adversos mínimos quando comparada aos outros anti-

hipertensivos da mesma classe (ZAIKEN; CHENG, 2011; WHITE et al., 2011; KUSUMOTO 

et al., 2011). O presente estudo buscou avaliar os efeitos da azilsartana sobre o processo 

inflamatório e perda óssea alveolar a partir de um modelo experimental de doença 

periodontal. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DOENÇA PERIODONTAL 

 

A doença periodontal (DP) representa uma das principais ameaças à saúde bucal, 

sendo a doença óssea crônica mais prevalente em adultos (TAANI, 1997). Tradicionalmente 

compreende um grupo de lesões que afetam os tecidos periodontais de proteção – gengivite - 

e suporte – periodontite -(CARRANZA; NEWMANN, 2011).  É bem documentado que de 5 

a 15% de qualquer população apresenta periodontite generalizada, sendo a periodontite 

moderada a que afeta a maioria dos adultos (BURT, 2005). 

 A periodontite é uma doença inflamatória crônica caracterizada por infiltração de 

leucócitos, destruição de tecido conjuntivo, reabsorção de osso alveolar e formação de bolsa 

periodontal.  Neste processo, o papel da bactéria e a resposta do hospedeiro foram 

reconhecidos (GRAVES, 2008).  Juntos, estes dois fatores conduzem à liberação de 

mediadores inflamatórios como citocinas e prostaglandinas, fatores de crescimento, enzimas 

líticas; assim como ao recrutamento de células inflamatórias e à ativação de osteoclastos, os 

quais formam a base da destruição periodontal e, finalmente, à perda de osso alveolar 

(ALEXANDER et al., 1996; ASSUMA et al., 1998; ELEVARASU; SEKAR; MURUGAN, 

2012).  Os processos inflamatórios e imunológicos instalam-se nos tecidos orais para protegê-

los contra a presença, a invasão e a disseminação de microrganismos e seus produtos.  Em 

alguns casos, essas reações de defesa do hospedeiro podem ser prejudiciais por serem 

passíveis de danificar as células e estruturas vizinhas ao tecido conjuntivo.  Ademais, as 

reações imunoinflamatórias, cuja extensão alcança os níveis mais profundos do tecido 

conjuntivo, além da base do sulco gengival, poderão envolver o osso alveolar nesse processo 

destrutivo.  Dessa forma, tais processos “defensivos” podem, paradoxalmente, responder pela 

maior parte da lesão tecidual observada na gengivite e na periodontite (MADIANOS; 

BOBETSIS; KINANE, 2005).   

 

2.2 METABOLISMO ÓSSEO 

 

 O osso é um tecido dinâmico que está em constante remodelação pela ação dos 

osteoblastos, osteócitos e osteoclastos.  Osteoclastos são células multinucleares que degradam 

matriz óssea mineralizada, derivadas da diferenciação terminal de células progenitoras 



16 
 

 
 

hematopoéticas que originam a linhagem monócitos macrófagos (HAYNES, 2004).  Os 

osteoblastos, por sua vez, são as células responsáveis pela secreção da matriz orgânica óssea 

que posteriormente se calcifica e forma o tecido ósseo (STEVENS; LOWE, 2001).   Com o 

desenvolvimento ósseo, alguns osteoblastos são aprisionados no interior da matriz óssea e 

passam a ser chamados de osteócitos.  

 Em condições normais, os osteoblastos regulam a diferenciação e a função dos 

osteoclastos (MARTIN; NG, 1994).  No caso de processos inflamatórios crônicos (como na 

periodontite), uma grande variedade de células (tais como da linhagem monócito – macrófago 

– macrófagos maduros) também estimula a diferenciação dos osteoclastos (QUINN et al., 

1998). 

 O fator chave na estimulação da formação de osteoclastos em condições fisiológicas é 

a ligação do RANK (receptor ativador do fator nuclear kB) pelo seu ligante RANKL (ou fator 

de diferenciação de osteoclastos), sendo que o RANKL é expresso na superfície celular de 

osteoblastos, e o seu receptor, o RANK, está presente nas células precursoras e osteoclastos 

(YASUDA et al., 1998; LACEY et al., 1998).  A osteoprotegerina (OPG) é um inibidor 

natural da interação RANKL-RANK (mediada pela sua ligação ao RANKL) sendo produzida 

tanto fisiologicamente quanto em processos inflamatórios, a OPG se associa ao RANKL e 

impede sua ligação ao RANK, inibindo assim a osteoclastogênese via RANKL-RANK.  A 

OPG é expressa por fibroblastos e osteoblastos e tem sua regulação mediada, principalmente, 

por citocinas, em que as pró-inflamatórias diminuem sua expressão e as anti-inflamatórias, 

como IL-4, IL-10, IL-12, IL-13 e IL-18, aumentam sua expressão (GRAVES, 2011).  

Pesquisas utilizando anticorpos dirigidos contra a OPG têm sido realizadas para estudar esta 

via em uma variedade de tecidos saudáveis e inflamados.  Os trabalhos Crotti et al., (2002);  

Haynes et al., (2003) têm demonstrado que em humanos, a proteína RANKL é predominante 

em células inflamatórias (leucócitos ativados que migraram para o foco inflamatório) e 

tecidos adjacentes às regiões de perda óssea patológica na artrite reumatoide.  Os osteoblastos 

perdem a capacidade de controlar a diferenciação dos osteoclastos que passam a ser 

estimulados principalmente pelos leucócitos ativados. 

 

 

 

 

 



17 
 

 
 

Figura 1.  Sistema RANK, RANKL, OPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Graves, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citocinas pró-inflamatórias tais como o TNF-α e metabólitos do ácido araquidônico 

(como os leucotrienos) presentes em grandes quantidades na artrite reumatoide, periodontite e 

tecidos peri-protéticos, aumentam a formação de osteoclastos (XU et al., 1996).  O TNF-α 

estimula a osteoclastogênese in vitro através da interação direta com o RANK na ausência de 

RANKL ou através da ativação dos próprios receptores para TNF-α (TNFR1 e TNFR2) 

(UDAGAWA, 2003).  O receptor de interleucina 1 beta (IL-1β), quando ativado, também 

pode estimular a ativação de osteoclastos.  O bloqueio da atividade do TNF-α através de 

antagonistas ou anticorpos, não somente reduz a resposta inflamatória como também pode 

inibir a reabsorção óssea através da redução da atividade RANKL presente no tecido.  A 

supressão da formação de osteoclastos tem sido observada em modelos animais de artrite 

reumatóide através de várias combinações de inibição de TNF-α, IL-1β ou RANKL 

(ZWERINA et al., 2004). 

CONDI
CONDIÇÕES INFLAMATÓRIAS CONDIÇÕES FISIOLÓGICAS 

Legenda: Sistema RANK, RANK-l, OPG.  O equilíbrio de RANKL/OPG é um fator crucial na 

regulação da reabsorção do osso alveolar.  A diferenciação e ativação osteoclástica são conduzidas 

pela interação de RANKL com seu ligante, RANKL. A OPG é um inibidor solúvel de RANKL que 

inibe a ligação RANK-RANKL. Em condições homeostáticas (lado esquerdo), acredita-se que os 

níveis de RANKL e OPG estejam em equilíbrio, de modo que a osteoclastogênese e a reabsorção 

óssea sejam limitadas. Com um estímulo inflamatório, a razão RANKL/OPG aumenta nos tecidos 

periodontais e leva a estimulação da atividade osteoclástica e reabsorção óssea patológica. Precursores 

de osteoclastos e osteoclastos ativos são representados por células azuis mononucleadas e 

multinucleadas, respectivamente (Adaptado de GRAVES; OATES; GARLET, 2011). 
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 Nos últimos anos houve um aumento marcante na compreensão sobre o papel das 

citocinas geradas no ambiente ósseo. Estas citocinas podem ser geradas por células imunes, 

tais como os linfócitos e monócitos na cavidade medular ou por outras células ósseas, 

particularmente as células da linhagem osteoblástica. Elas incluem as IL-1α e β, o TNF-α, a 

linfotoxina (TNF-β), a IL-6, o Fator de Indução de Diferenciação, também chamado de Fator 

Inibitório de leucemia, a 1,25 dihidroxivitamina D, o IFN-γ, o TGF-β e, ainda, o antagonista 

de receptor de IL-1 (GRAVES; OATES; GARLET, 2011). 

 

Figura 2. Citocinas e mediadores da perda óssea alveolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Graves, 2011. 
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Legenda: Perfis de resposta imune regulando a degradação da matriz extracelular e a reabsorção 

óssea no periodonto. A presença de patógenos no periodonto dispara uma produção inicial de 

citocinas próinflamatórias, como TNF e IL1B, que estimulam a expressão e ativação de MMPs, 

que degradam a matriz extracelular. Citocinas pró-inflamatórias também estimulam a expressão 

de RANKL, que leva à formação e osteoclastos e à reabsorção óssea. A resposta imune tende a 

aumentar os níveis de inflamação e reabsorção óssea. As citocinas pró-inflamatórias geram um 

ciclo de amplificação da inflamação que contribui para a lesão periodontal. Por outro lado, as 

citocinas produzidas por células Th2 e Treg, tais como IL4 e IL10, possui efeito oposto, em parte, 

por estimular a produção de TIMPs e OPG, bem como inibir a produção de citocinas 

inflamatórias (adaptado de GRAVES; OATES; GARLET, 2011). 
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2.3 PROSTAGLANDINAS E PERIODONTITE 

 

As prostaglandinas (PG) exercem várias funções nas reações inflamatórias, 

contribuindo principalmente nos fenômenos de aumento de permeabilidade vascular e 

vasodilatação na microcirculação (GARLET et al., 2006).  

A formação das PG está sob o controle das cicloxigenases 1 e 2 (COX-1 e COX-2). 

COX-1 é expressa constitutivamente no estômago, rins, musculatura lisa vascular e plaquetas, 

levando à formação de pequenas quantidades de PG necessárias para a homeostase (SMITH et 

al., 1994). Por outro lado, a expressão de COX-2 pode ser induzida em diferentes células 

(neutrófilos, monócitos, macrófagos, células endoteliais) por estímulos inflamatórios (IL-1, 

TNF, LPS) contribuindo para produção de grandes quantidades de PG nos sítios inflamatórios 

(VANE, 1995). Foi descrita uma terceira isoenzima ciclooxigenase (COX-3) que compartilha 

características catalíticas e estruturais tanto da COX-1 como da COX-2 

(CHANDRASEKHARAN et al., 2002). Entretanto, mais estudos ainda são necessários para 

esclarecer o papel de COX-3, caracterizando o padrão específico da expressão da COX-3 em 

condições fisiológicas e patológicas.  

Com base nessas observações foi sugerido que COX-2 é um alvo relevante para os 

efeitos terapêuticos de fármacos anti-inflamatórios não esteroidais (AINES), enquanto a 

inibição da COX-1 seria responsável pelos efeitos colaterais comuns dos AINES como 

ulcerações e hemorragia da mucosa gástrica, redução do fluxo sanguíneo renal e alterações na 

coagulação sanguínea (VANE; BOTING, 1995).  

Embora a relação entre COX-1/COX-2, os efeitos colaterais e os efeitos terapêuticos 

dos AINES pareça elucidada é interessante avaliar esses achados sob a luz de estudos animais 

que revelaram um papel protetor da COX-2 no estômago, rim, coração, vasos e sistema 

reprodutor (GARLET et al., 2006).  De fato, recentemente foi demonstrada a associação entre 

agentes seletivos para COX-2 (rofecoxib) e distúrbios cardiovasculares graves (DAVIES; 

JAMALI, 2004). Com base nesses achados, é válido considerar que cada uma das isoformas 

da COX parece exercer papéis importantes na fisiologia celular, sendo também provável que 

ambas isoformas participem do processo inflamatório, cada uma sob circunstâncias 

particulares (GRAVES; OATES; GARLET, 2011).  

As principais alterações inflamatórias observadas na periodontite incluindo eritema 

gengival, edema e reabsorção óssea, podem ser, pelo menos em parte, mediadas por ações 

diretas das prostaglandinas, particularmente aquelas da série E (PGE2) (OFFENBACHER; 
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HEASMAN; COLLINS, 1993; CHOI et al., 2005).  De fato, estudos sugerem que a 

concentração de PGE2 no fluido gengival pode ser utilizada como um marcador da 

periodontite (HEASMAN, 1998; CHOI et al., 2005). Foi demonstrado que pacientes com 

periodontite apresentam elevados níveis de PGE2 no fluido gengival (OFFENBACHER; 

HEASMAN; COLLINS, 1993).  

As prostaglandinas possuem efeito significante sobre o metabolismo ósseo e seu 

potencial papel na reabsorção óssea através da atividade da IL-1 tem sido extensivamente 

estudado (TATAKIS, 1993; RUWANPURA; NOGUCHI; ISHIKAWA, 2004). Estudos in 

vitro demonstraram que a inibição da síntese de prostaglandinas não possui efeito sobre a 

atividade de reabsorção óssea mediada por IL-1 (GRAVES; COCHRAN, 2003).  Isto pode 

ser explicado por outros achados in vitro os quais sugerem que embora as prostaglandinas 

possam contribuir para o processo de reabsorção através do aumento do efeito da IL-1, ela 

não é essencial para a reabsorção via esta citocina. De modo geral, as evidências sugerem que 

a IL-1 tem efeitos sobre a reabsorção dependente e independente de prostaglandinas 

(TATAKIS, 1993).  

Vários estudos demonstram que a concentração de PGE2 no fluido gengival pode ser 

utilizada como um marcador clínico e subclínico da periodontite, tendo em vista a elevação 

progressiva desse mediador a partir de gengivas saudáveis até formas mais graves da doença 

periodontal (OFFENBACHER; HEASMAN; COLLINS, 1993; HEASMAN; LAUFFART; 

PRESHAW, 1998).  A PGE2 é o principal metabólito do ácido araquidônico e pode ser 

produzida pela maioria das células. Possui efeito significante sobre o metabolismo ósseo e seu 

possível papel na reabsorção óssea estimulada por IL-1 tem sido extensivamente estudado 

com resultados conflitantes (TATAKIS, 1993). Estudos in vitro demonstraram que a inibição 

da síntese de PG não tem efeito sobre a atividade de reabsorção óssea mediada por IL-1 

(THOMSON; SAKLAYALA; CHAMBERS, 1986). Outros achados in vitro sugerem que, 

embora as PG contribuam para o processo de reabsorção através do aumento do efeito da IL-

1, esta não requer PG para seu efeito reabsortivo (TATAKIS, 1993). As PG estão envolvidas 

no recrutamento de osteoclastos estimulados por IL-1, podendo afetar as células progenitoras 

dos mesmos, além de promover sua diferenciação. De modo geral, as evidências sugerem que 

a IL-1 tem efeitos sobre a reabsorção dependente e independente de PG (TATAKIS, 1993). 
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2.4 METALOPROTEINASES E PERIODONTITE 

 

A perda progressiva dos constituintes da matriz levando à perda óssea é uma etapa 

comum na patogênese de doenças ósseas inflamatórias como a periodontite (PRESHAW; 

FOSTER; TAYLOR, 2007). Evidências crescentes sugerem que a ativação de enzimas 

proteolíticas, incluindo uma família de enzimas metal-dependentes chamadas 

metaloproteinases de matriz (MMP), é responsável pela destruição do colágeno durante 

doenças inflamatórias (SORSA; TJADERHANE; SALO, 2004). Provavelmente, um 

descompasso entre a ativação das MMP e a inibição de seus inibidores endógenos promove a 

destruição patológica dos componentes da matriz extracelular (PAGE, 1991; SORSA; 

TJADERHANE; SALO, 2004). 

A colagenase e outras MMP estão presentes nos tecidos e fluidos gengivais 

cronicamente inflamados, observando-se após tratamento periodontal redução significativa da 

atividade colagenolítica no fluido gengival (MANCINI et al., 1999; SORSA; GOLUB, 2005). 

As MMP são produzidas por macrófagos, fibroblastos residentes, queratinócitos e a 

enzima pré-formada está presente nos polimorfonucleares (PMN) (MANCINI et al., 1999). 

Essas células desempenham importante papel na destruição tecidual periodontal.  Progressos 

na elucidação da fisiopatologia de doenças inflamatórias crônicas têm levado a um novo 

conceito envolvendo a inibição das MMP como alternativa terapêutica para o tratamento da 

periodontite (SORSA; TJADERHANE; SALO, 2004; SORSA; GOLUB, 2005). A produção e 

liberação das MMP são reguladas por citocinas tais como TNF-α e IL-1β, estas citocinas 

liberam MMP por um mecanismo dependente de PGE2. (NAITO; YOSHIKAWA, 2005). 

 

2.5 SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA 

 

 O sistema renina-angiotensina (SRA) é um sistema endócrino que promove a liberação 

de angiotensina (Ang) II a qual exerce seus efeitos pela interação com receptores específicos 

(SANTOS et al., 2009).  A Ang II é gerada pela ação da renina, uma enzima produzida nos 

rins sobre o angiotensinogênio plasmático, produzido pelo fígado, formando a Angiotensina I 

que é clivada pela enzima conversora de Ang I presente em abundância no endotélio 

pulmonar, liberando a forma ativa Ang II. 

O angiotensinogênio humano é sintetizado no fígado.  O RNAm que codifica a 

proteína também é abundante no tecido gorduroso, determinadas regiões do sistema nervoso 
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central (SNC) e rins (OLIVEIRA et al., 1999).  Vários hormônios como glicocorticóides, 

hormônio tireoidiano e a própria Ang II (JACKSON; GARRISON, 1995) estimulam a síntese 

de angiotensinogênio. 

A enzima renina é uma glicoproteína sintetizada e armazenada sob a forma inativa, 

denominada pró-renina nas células justaglomelurales dos rins as quais são células musculares 

lisas modificadas localizadas nas paredes das arteríolas aferentes dos glomérulos (OLIVEIRA 

et al., 1999). 

Com a queda da pressão arterial, reações intrínsecas nos próprios rins fazem com que 

muitas moléculas de pró-renina sejam clivadas e assim liberando a renina.  A secreção da 

renina é controlada por 3 mecanismos: 2 agem predominantemente nos rins (mecanismo de 

mácula densa e mecanismo barorreceptor infra-renal) e o terceiro que age por meio do SNC 

(mecanismo do receptor β-adrenérgico).  O mecanismo denominado de feedback negativo de 

alça curta consiste no fato de que elevações da secreção de renina aumentam a formação de 

Ang II que, interagindo com seus receptores renais, inibe a liberação de renina nas células 

justaglomerulares.  O mecanismo de feeback negativo de alça longa consiste na inibição da 

liberação da renina devido a aumentos da pressão arterial induzidos pela Ang II (JACKSON; 

GARRISON, 1995). 

 A Angiotensina I é um peptídeo desprovido de propriedades vasoconstrictoras para 

produzir alterações funcionais significativas na função circulatória; serve como substrato para 

vias enzimáticas formadoras de Ang II (MEHR; KREUTZ, 2006). 

 A enzima conversora de angiotensina (ECA) humana é encontrada abundantemente no 

endotélio dos vasos pulmonares, no plasma e diversos tecidos orgânicos como: endotélio 

vascular, cérebro, placenta, intestino e túbulos renais (JACKSON; GARRISON, 1995). 

 A ECA-2 é uma metaloprotease dependente de zinco com atividade de 

carboxipeptidase.  A ECA-2 está envolvida na geração de peptídeos de angiotensina 

alternativos, em particular pela conversão de Ang II em Ang 1-7, sendo esta considerada sua 

principal função, e Ang I em Ang 1-9.  A expressão dos genes da ECA-2 é encontrada no 

sistema cardiovascular, no córtex renal e medula, em alguns tecidos do trato gastrintestinal e 

nos testículos.  A ECA-2 está presente em macrófagos, células endoteliais e musculares lisas 

(BUCZKO; MOGIELNICKI, 2006) e tem sido sugerida como um importante regulador das 

funções cardíacas e do desenvolvimento (MEHR; KREUTZ, 2006). 

 Pela ação da ECA, há a liberação do último dipeptídeo da Ang I, formando a Ang II.  

A Ang II é considerada o principal peptídeo efetor do SRA (MEHR; KREUTZ, 2006).  Além 
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do seu efeito vasoconstrictor e estimulatório sobre a secreção de aldosterona, a Ang II tem 

ações inotrópica e cronotrópica positivas sobre o coração (MEHR; KREUTZ, 2006).  Em 

adição aos seus efeitos no sistema cardiovascular, tem-se demonstrado que a Ang II está 

envolvida em outras funções, tais como mitogênese de fibroblastos da pele, síntese de DNA 

por células do ligamento periodontal e regulação da formação óssea, crescimento celular, 

apoptose, geração de espécies reativas de oxigênio, secreção hormonal, ações pró-

fibrogenéticas, tônus vascular e indução da liberação de prostaglandina E2 (PGE2) em 

fibroblastos gengivais humanos (LUNDERGAN et al., 1999; LAMPARTER et al., 1998; 

LEUNG, 2004). 

 Vários estudos têm demonstrado a participação de outras enzimas, além da ECA, na 

geração da Ang II.  Cerca de 40% da Ang I é clivada em Ang II por vias alternativas à via da 

ECA (RAM, 2007), podendo ocorrer via quimases e catepsinas ou via elastase-2 (SANTOS et 

al., 2004). 

 A clássica visão referente ao SRA é de que este é um sistema endócrino, porém 

atualmente essa visão vem sendo modificada e de um modo mais atual, esse sistema inclui a 

presença dos SRA locais (teciduais), pois estes também são considerados produtores de Ang 

II.  Essa constatação foi confirmada graças ao seu papel em vários processos como a 

inflamação, hipertrofia e osteoporose. (RIBEIRO, 2007). 

 

2.6 INFLAMAÇÃO, TERAPIA PERIODONTAL E ANGIOTENSINA II 

 

Na doença periodontal, a inflamação e a destruição tecidual são eventos iniciais e 

constantes durante o processo mediado pelo hospedeiro em resposta à infecção bacteriana 

(LISTGARTEN, 1987; VAN DYKE; SERHAN, 2003). 

O tratamento da DP é baseado principalmente em ações mecânicas para o controle do 

biofilme dental e raspagem corono-radicular para eliminação de cálculo dentário, muitas das 

vezes associado ao tratamento medicamentoso local ou sistêmico.  Agentes químicos e 

farmacológicos podem ser utilizados como auxiliares na manutenção da saúde periodontal. 

Vários agentes terapêuticos foram investigados como propostas terapêuticas para o uso 

no controle da DP, incluindo antiproteinases, fitoterápicos, fármacos anti-inflamatórios e 

medicamentos anti-reabsorção óssea (GUERRERO et al., 2005; KIRKWOOD; CIRELLI; 

GIANNOBILE, 2007; LUCENA et al., 2009; ELEVARASU; SEKAR; MURUGAN, 2012).  

Os anti-inflamatórios reduzem a ativação das prostaglandinas e citocinas envolvidas no 



24 
 

 
 

processo inflamatório, no entanto, essa classe de medicamentos apresenta diversos efeitos 

colaterais, como efeitos sobre o sistema gastrointestinal, coagulação, insuficiência renal e 

hepática, podendo acelerar a perda óssea quando suspenso rapidamente (VANE; BOTING, 

1995; GURGEL et al., 2004). 

Estudos de Nakano et al. (2009), demostraram que drogas anti-hipertensivas do grupo 

dos antagonistas dos receptores da Ang II (BRA), possuem o efeito de inibir a expressão de 

TNF-α.  A Telmisartana, antagonista do receptor de angiotensina II, tem sido estudada como 

agente que suprime o TNF-α (NAKANO et al., 2009).  Esse autor investigou o efeito dessa 

droga sobre ratos com resistência insulínica e descobriu que essa droga reduz 

significativamente níveis séricos de TNF-α e IL-1β.  Geralmente o grupo das drogas anti-

hipertensivas antagonistas do receptor de angiotensina são bem toleradas e apresentam efeitos 

adversos mínimos. 

A Ang II, o principal peptídeo ativo do SRA, além de ser um mediador fisiológico do 

sistema circulatório, é reconhecida como um fator de crescimento que regula o crescimento 

celular e fibrose.  Nesse processo, as células inflamatórias são equipadas com todos os 

componentes do sistema renina-angiotensina (SRA), podendo produzir angiotensina (Ang) II 

(GOMEZ et al., 1993; OWEN; CAMPBELL, 1998). 

A Ang II é capaz de induzir dano vascular independente dos efeitos hemodinâmicos de 

indução da remodelação vascular, da disfunção endotelial e do aumento nos níveis de pressão 

arterial (NAKANO et al., 2009).  Isso pode ser explicado pelo menos parcialmente pelos 

efeitos pró-inflamatórios da Ang II (LI; LI; YUAN, 2012).  A Ang II exerce seus efeitos pró-

inflamatórios na vasculatura por meio da indução de integrinas, moléculas de adesão, 

citocinas e mediadores pró-fibróticos e de crescimento pela ativação de fatores de transcrição 

e das vias envolvendo espécies oxigênio reativas (MARCHESI; PARADIS; SCRHIFFRIN, 

2008). 

 Um estudo feito por de Cavanagh et al. (2010), em ratos, concluiu que a inibição da 

SRA com bloqueadores dos receptores AT1 e com inibidores da ECA, além da diminuição da 

pressão arterial e proteção contra as ações pró-fibróticas e proliferativas da Ang II, reduziram 

o estresse oxidativo principalmente pela prevenção da formação de espécies oxigênio reativas 

derivadas da ativação da enzima nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato NAD(P)H 

oxidase induzida pela Ang II. 
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 A Ang II participa da diferenciação das células derivadas da medula óssea tais como 

macrófagos e células dendríticas.  Tem sido relatado que a ligação da Ang II ao receptor AT1 

nos osteoblastos aumenta a expressão de RANKL (SHIMIZU et al., 2000).  

 Somando-se as informações de que a Ang II está presente em todas as fases da 

inflamação (MARCHESI; PARADIS; SCRHIFFRIN, 2008), que a inibição da SRA diminui o 

estresse oxidativo pela inibição da via Ang II de ativação da NADPH oxidase (CAVANAGH 

et al., 2010) e que a doença periodontal e o estresse oxidativo têm importante correlação 

(BORGES JÚNIOR; MOREIRA; FRÖDE, 2007) sugere-se que a inibição do SRA diminua 

danos da doença periodontal durante sua progressão por meio da diminuição do estresse 

oxidativo pela inibição da via Ang II-enzima NADPH oxidase. 

 Estudos de Santos et al. (2009) demostram a existência de um SRA local no tecido 

gengival de ratos.  Os experimentos demonstraram que neste tecido existe a expressão de 

RNAm para todos os principais componentes do SRA (Angiotensinogênio, renina, ECA e 

receptores AT1 e AT2).  Lima (2011) constatou que quando administrado losartan 

(antagonista de receptores AT1) houve bloqueio da perda óssea no modelo de indução 

experimental da DP em ratos. 

Estudos de Araújo (2013) avaliaram o efeito de drogas anti-hipertensivas,  do grupo 

dos inibidores dos receptores para Ang II, olmesartana e telmisartana, sobre a doença 

periodontal, principalmente sobre os mediadores da inflamação e perda óssea, assim como 

destruição de tecidos de suporte periodontal (tecido mole e duro).  Esses estudos demonstram 

diminuição significativa na perda óssea alveolar e dos níveis dos mediadores inflamatórios 

dos animais tratados com inibidores dos receptores de Ang II.   

 

2.7 AZILSARTANA 

 

 A alteração da atividade do SRA é alvo constante para o tratamento da hipertensão e 

falência cardíaca.  Vários fármacos são empregados com este intuito, incluindo inibidores da 

ECA, antagonistas-bloqueadores dos receptores da Ang II e inibidores de renina 

(NUSSBERGER et al., 2008). 

 A azilsartana é um anti-hipertensivo da classe dos bloqueadores dos receptores da Ang 

II aprovado pela FDA (Food and Drug Administration) em fevereiro de 2011 para 

comercialização. É comercializado pelo nome Edarbi (azilsartan medoxomil), em 

comprimidos de 40 ou 80mg para uso oral em doses únicas diárias.   Estudos revelam que 
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essa droga apresenta maior efeito anti-hipertensivo comparada a outras drogas bloqueadoras 

dos receptores de Ang (olmesartan, candesaran, valsartan), assim como menor número de 

reações adversas e reações dose-dependentes.  Esse fármaco é considerado uma excelente 

escolha no tratamento medicamentoso de pacientes hipertensos (ZAIKEN; CHENG, 2011). 

  

 

  

Fonte: (Takeda, 2012; Kurtz, 2012). 

Legenda: O anel 5-oxo-1,2,4-oxadiazol diferencia a azilsartana dos outros anti-hipertensivos do grupo 

BRA conferindo a esta maior tempo e poder de ligação aos receptores AT1. 

 

 

2.8 MODELOS ANIMAIS PARA ESTUDO DA DOENÇA PERIODONTAL 

 

 Modelos animais têm sido largamente utilizados em benefício da compreensão da 

patogênese da doença periodontal inflamatória e na avaliação de suas variadas modalidades 

terapêuticas.  Embora não se possam esperar respostas idênticas a agressões semelhantes entre 

as diferentes espécies, modelos animais podem funcionar como modelos de tendências 

biológicas e fornecer informações impossíveis de se obter em humanos.  Neste sentido, os 

ratos geralmente são alvo de estudos experimentais da doença periodontal inflamatória, 

devido às grandes semelhanças com os humanos em relação à arquitetura da região de 

molares, inclusive da junção dentogengival, baixo custo para obtenção e manuseio , fácil 

manuseio e disponibilidade de utilização de várias raças com diferentes estados 

microbiológicos e imunológicos (KLAUSEN, 1991; LITSGARTEN, 1986; WEINBERG; 

BRAL, 1999).  Além disso, estudos longitudinais da doença periodontal em humanos 

levantam vários problemas como a determinação do nível da atividade da doença, riscos 

Figura 3. Apresentação comercial, estrutura química e espacial da azilsartana.   
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individuais e suscetibilidade à progressão da doença. Então, é importante escolher um modelo 

animal experimental que compartilhe características semelhantes quanto à anatomia e à 

doença periodontal inflamatória (WEINBERG; BRAL, 1999). 

 Embora várias diferenças clínicas e microscópicas possam ser citadas entre a doença 

periodontal humana e aquela induzida em ratos, a anatomia periodontal semelhante entre 

ambos bem como a analogia quanto ao desenvolvimento e composição do biofilme 

dentobacteriano e, em parte, quanto aos aspectos histopatológicos, tornam a indução 

experimental da doença periodontal em ratos um modelo aceitável para extrapolar os 

resultados obtidos com relação à mesma doença em humanos (KLAUSEN, 1991), porém 

somente quanto aos fenômenos iniciais.  Uma das inúmeras vantagens de se estudar uma 

doença experimentalmente induzida é poder observar, desde por meio da mais tradicional 

metodologia (como por exemplo a coloração por HE) até aquelas mais variadas e modernas, o 

curso dessa doença ao longo do tempo, compreender sua patogênese e definir a melhor forma 

de tratá-la. 
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3  OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos da azilsartana nos parâmetros clínicos, histológicos e bioquímicos 

da doença periodontal induzida em ratos, bem como elucidar os possíveis mecanismos pelos 

quais a azilsartana estaria interferindo com o curso da doença. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar a ação da azilsartana sobre a perda óssea induzida pela doença periodontal 

através da análise macroscópica e microscópica do periodonto. 

 Sugerir possíveis mecanismos de ação para a azilsartana na doença periodontal 

experimental através do estudo do seu efeito na infiltração neutrofílica (atividade de 

MPO), na expressão de citocinas (dosagens de IL-1, IL-10, TNF-α), de 

metaloproteinases (MMP-2, MMP-9), marcadores do metabolismo ósseo (RANK, 

RANK-L, OPG, Catepsina K) e sobre a formação de radicais livres. 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

 Realizou-se um ensaio pré-clínico, in vivo, randomizado, unicego, controlado por 

placebo. 

  

4.2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

A manipulação animal seguiu o protocolo aprovado pela Comissão de Ética no Ensino 

e Pesquisa em Animais UFRN (processo n 28 /2012).  

 

4.3 LOCAL DOS EXPERIMENTOS 

 

Todos os procedimentos experimentais e laboratoriais, incluindo o preparo e a 

manipulação dos animais, a coleta de materiais orgânicos e os diferentes tipos de análise 

foram realizados pelo laboratório de Farmacologia do Centro de Biociências da UFRN, com o 

auxílio dos Departamentos de Bioquímica e Histologia do mesmo centro. 

 

4.4 ANIMAIS E CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS. 

 

 Foram utilizados 100 ratos Wistar, machos, com peso entre 180 e 220g 

(aproximadamente 60 dias), provenientes do Biotério do Centro de Biociências da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), divididos em 5 grupos com 20 

animais cada. Os animais foram mantidos em gaiolas apropriadas, todos receberam água e 

ração para animais de laboratório (Purina - Nuvilab CR-1autoclavável; Nuvital, SP, Brasil)   

ad libitum e permaneceram sob as mesmas condições ambientais, sala climatizada (22C
o
 

±2C
o
), e com ciclo claro-escuro de 12-12horas durante os experimentos . 

 

GRUPO NL – Grupo, cujos animais (20) não foram submetidos á indução da doença 

periodontal ( DP).  Animais não receberam tratamento farmacológico, sendo tratados apenas 

com gavagem diária utilizando o veículo usado para dissolver as drogas (água destilada).  O 
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objetivo era verificar a existência de alguma alteração nos parâmetros analisados entre as duas 

hemiarcadas superiores. 

 

GRUPO L – Grupo, cujos animais (20) foram submetidos à indução da DP por ligadura.  

Animais deste grupo não receberam tratamento farmacológico, foram tratados apenas com 

uma gavagem diária com o veículo usado para dissolver as drogas (água destilada). 

 

GRUPO AZT 1 – Grupo, cujos animais (20) foram submetidos à indução da DP por ligadura.  

Animais deste grupo foram tratados com dose única diária de azilsartana (1 mg /kg /dia, via 

gavagem). 

 

GRUPO AZT 5 – Grupo, cujos animais (20) foram submetidos à indução da DP por ligadura.  

Animais deste grupo foram  tratados com dose única diária de azilsartana (5 mg /kg /dia, via 

gavagem). 

 

GRUPO AZT 10 – Grupo, cujos animais (20) foram submetidos à indução da DP por 

ligadura.  Animais deste grupo foram tratados com dose única diária de azilsartana (10 mg /kg 

/dia, via gavagem). 

 

Figura 4. Caracterização dos grupos e períodos das intervenções.   

 

Fonte: Autor, 2015.   

0 

0 
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4.5 DESENVOLVIMENTO DO EXPERIMENTO 

 

4.5.1 Indução da doença periodontal 

 

Os animais foram anestesiados através de injeção intraperitoneal com Cloridrato de 

Ketamina 10% (70 mg/kg Vetnil, São Paulo) e Cloridrato de Xilazina 2% (10 mg/kg, 

Calmium, São Paulo).  A doença periodontal foi induzida através da inserção cirúrgica de um 

fio de sutura nylon 3-0 estéril (Polysuture, NP45330, São Paulo) na região cervical do 

segundo molar superior esquerdo, previamente à passagem do fio, uma guia nos espaços 

interproximais mesial e distal do dente supracitado foi utilizado, a fim de facilitar a colocação 

do fio. Este foi adaptado de modo que o nó cirúrgico ficasse voltado para a face vestibular da 

cavidade oral do animal.    Utilizou-se o modelo de Doença periodontal desenvolvido por 

vários autores (CRAWFORD; TAUBMAN; SMITH, 1978; SAMEJIMA; EBISU; OKADA, 

1990; KOIDE et al., 1995) e modificado pelo Laboratório de Farmacologia da Inflamação e 

do Câncer (LAFICA) do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, Faculdade de Medicina 

do Ceará (LIMA et al., 2000; MENEZES, 2003; LEITÃO et al., 2004).  

 

4.5.2 Administração da Azilsartana 

 

Um comprimido da Azilsartana medoxomil (Edarbi®) 80mg foi triturado diariamente 

com o auxílio de grau e pistilo.  Em seguida, era adicionada água destilada na proporção 

adequada para formação da solução na concentração individualizada onde cada grupo recebeu 

a droga na concentração indicada. A administração da azilsartana nas concentrações de 

1mg/kg, 5mg/kg e 10 mg/kg foi realizada por via oral através de gavagens diárias. O 

procedimento da gavagem trata-se da inserção de uma cânula metálica (desenvolvida para 

ratos wistar) por via oral até a porção gástrica do animal, a solução é então impulsionada 

através da cânula com o auxílio de uma seringa descartável, trata-se de um procedimento 

indolor onde o animal é imobilizado pelas mãos do operador (figura 5).  Nos dias da indução 

da doença periodontal a gavagem foi realizada 4 horas antes do procedimento cirúrgico. 
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Figura 5.  Adminisração da azilsartana por gavagem. 

 

Fonte: Autor, 2015 

 

Figura 6.   Sequência de colocação da ligadura, utilizando-se fio de sutura nylon 3-0, na região 

cervical do segundo molar superior esquerdo.  O nó é mantido na face vestibular e o fio delicadamente 

inserido subgengivalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2015 
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4.5.3 Sacrifício dos animais  

 

 Onze dias após o tratamento inicial, o dia escolhido foi baseado em estudos prévios 

realizados pelo LAFICA os quais constataram destruição total do processo alveolar e 

destruição importante do cemento no 11
o
 dia de experimento (LIMA et al., 2000; MENEZES 

et al., 2012) animais foram sacrificados através de injeção intraperitoneal de tiopental 80mg 

/kg (Cristália, São Paulo), procedendo-se à obtenção de amostras para as diferentes forma de 

análise. 

 

4.5.4 Obtenção e preparo inicial do material para análise. 

 

   Imediatamente após a morte dos animais a maxila foi removida e separada em duas 

hemi-maxilas, para cada grupo de 20 animais, as maxilas esquerdas de 5 animais eram 

destinadas para processamento histopatológico e de 3 animais para processamento 

imunohistoquímico, essas amostras foram fixadas em formol a 10% por no mínimo 24 horas 

e, em seguida, submetidas ao tratamento para desmineralização e inclusão em parafina.   Nos 

12 animais restantes, as duas hemi-maxilas foram utilizadas para avaliação do índice de perda 

óssea (IPO), sendo o lado esquerdo o qual foi induzida a doença periodontal utilizado como 

teste e o lado direito como controle para análise.  Amostras dos tecidos gengivais (dos 

mesmos 12 animais, uma amostra por animal) foram cuidadosamente removidas do tecido 

ósseo da região entre os 1
os

 e 2
os

 molares esquerdos, congeladas a -70C
o
 e destinadas para 

análise de citocinas (4 amostras), níveis de MPO (4 amostras) e níveis de GSH (4 amostras). 

 

Figura 7. Divisão das amostras por cada grupo de 20 animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 amostras   

tecido gengival 

 Fonte: Autor, 2015.  
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4.6 TIPOS DE ANÁLISE 

 

4.6.1 Análise morfométrica e macroscópica do osso alveolar 

 

     Após o sacrifício, as hemimaxilas (12 amostras por grupo) foram fixadas com solução 

de formol a 10% por 24 horas. Em seguida, todo tecido mole aderido ao tecido duro foi 

cuidadosamente removido, sendo este último então imerso em azul de metileno a 1%, por 5 

minutos, para que se pudesse diferenciar o osso do dente e, macroscopicamente, investigar a 

presença ou não de reabsorção óssea e exposição radicular.  Para a quantificação da 

reabsorção óssea, as duas hemiarcadas foram acomodadas com massa de modelar em lâminas. 

Em seguida, imagens foram capturadas com auxilio de Lupa (Olympus SC30), com aumento 

de 4 vezes, com a face oclusal dos dentes posicionada perpendicularmente à lupa.  As 

imagens foram armazenadas em arquivos com extensão JPG com resolução de 300 dpi, 

recebendo então um código aleatório, de modo que quando fosse realizada a medição o 

examinador não soubesse a que grupo a amostra fazia parte.  Com o auxílio de um programa 

(CorelDraw 12, Windows) foi realizada a medição da área compreendida entre a junção 

amelo-cementária (JAC) e as cristas ósseas alveolares, as medidas foram calculadas 

inicialmente em pixels, que foram posteriormente convertidos em mm pelo uso de um padrão 

de milímetros fixado ao lado das maxilas.  As medidas foram feitas em sete pontos diferentes, 

nas faces vestibulares dos três dentes molares: três no primeiro molar, visto que esse dente 

possui três raízes, denominadas mesial (m1), média (md) e distal (d1); dois pontos no segundo 

(m2 e d2) e terceiro (m3 e d3) molares, respectivamente (CRAWFORD; TAUBMAN; 

SMITH, 1978).  As diferenças ou variações (∆) foram obtidas a partir das medidas das 

hemiarcadas com doença periodontal experimentalmente induzida (lado esquerdo), subtraídas 

daquelas realizadas nas hemiarcadas contralaterais (controle) (SAMEJIMA; EBISU; 

OKADA, 1990).  A soma das sete variações corresponde ao índice de perda óssea (IPO), 

expresso em mm (CRAWFORD; TAUBMAN; SMITH, 1978) conforme apresentado na 

Figura 7.  
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Figura 8.  Obtenção do Índice de Perda Óssea (IPO) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.   Sequência para obtenção do Índice de Perda Óssea (IPO). 

Legenda:  A: Visualização de tecido dentário e ósseo em magnificação de 4x.  B: 

Medida, em sete pontos distintos, entre o nível de reabsorção óssea alveolar e a junção 

amelo-cementária.  C: Cálculo das medidas em milímetros.  O índice é calculado a partir 

do somatório das diferenças encontradas entre o lado esquerdo e direito de cada animal.                              

IPO (mm) = (∆m1+∆md+∆d1)+(∆m2+∆d2)+(d3+∆m3+∆d3). 

 

A 

B 

C 
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4.6.2 Análise histopatológica dos tecidos periodontais 

 

As análises histopatológicas (5 amostras por grupo) foram realizadas em cortes 

seriados da hemiarcada.  Após o sacrifício dos animais suas hemiarcadas foram removidas.  

Estas foram fixadas em formol 10% durante 24 horas, sendo posteriormente submetidas a 

tratamento com ácido nítrico a 5%, por aproximadamente 5 dias (trocas diárias do ácido), para 

a desmineralização.  Subsequentemente, foi realizado processamento histológico detalhado a 

seguir: 

Desidratação em cadeia ascendente de etanóis: 

Álcool etílico 80°GL (2 minutos); 

Álcool etílico 95°GL (2 minutos); 

Álcool etílico absoluto I (5 minutos); 

Passagem em xilol, 3 banhos de 1 hora cada;  

 Inclusão em parafina; 

Cortes seriados de 4µm em micrótomo;  

Montagem sobre lâminas de vidro;   

Desparafinização: 2 banhos em xilol, à temperatura ambiente (10 minutos cada); 

Hidratação em cadeia descendente de etanóis: 

Álcool etílico absoluto I (5 minutos); 

Álcool etílico absoluto II (5 minutos); 

Álcool etílico absoluto III (5 minutos); 

Álcool etílico 95°GL (5 minutos); 

Álcool etílico 80°GL (5 minutos); 

Lavagem em água destilada; 

Coloração pelos métodos HE ou Tricrômio de Mallory;   

Desidratação em cadeia ascendente de etanóis: 

Álcool etílico 80°GL (2 minutos); 

Álcool etílico 95°GL (2 minutos); 

Álcool etílico absoluto I (5 minutos); 

Passagens rápidas em xilol (3 trocas); 

Montagem das lâminas em resina Permount®   
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Para análise microscópica das hemiarcadas com a coloração HE, foi considerada a 

região entre os 1
os

 e 2
os

 molares, sendo avaliados os aspectos inflamatórios como presença-

intensidade de infiltrado celular, além do estado de preservação do processo alveolar e 

cemento.  Tais achados foram classificados de acordo com scores padronizados pelo LAFICA 

(LIMA et al., 2000; MENEZES, 2003), citados no quadro a seguir: 

 

Quadro 1. Scores para análise histológica dos tecidos periodontais de suporte. 

  

 SCORE 

 

ASPECTOS HISTOLÓGICOS 

 

 

0 

 

Infiltrado celular ausente ou discreto; 

Escassos ou raros osteoclastos; 

Processo alveolar preservado; 

Cemento preservado. 

 

 

1 

 

Infiltrado celular moderado; 

Presença de alguns osteoclastos; 

Pequena reabsorção do processo aveolar; 

Cemento preservado. 

 

 

2 

 

Infiltrado celular acentuado; 

Presença de grande número de osteoclastos; 

Processo alveolar com reabsorção acentuada; 

Destruição parcial do cemento. 

 

 

3 

 

Infiltrado inflamatório acentuado; 

Processo alveolar ausente; 

Destruição acentuada do cemento. 

Fonte: (MENEZES, 2003). 
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4.6.3 Análise imunohistoquímica da expressão de RANK, RANKL, OPG, Catepsina K, 

COX-2, MMP-2 e MMP-9 nos tecidos periodontais de suporte 

 

Secções de tecido periodontal com 3 μm de espessura (3 amostras por grupo) foram 

produzidas utilizando um micrótomo e transferidas para lâminas especiais cobertas por 

gelatina, sendo posteriormente  cada secção desparafinizada e reidratada.  

Os cortes de tecido periodontal foram lavados e incubados com os seguintes 

anticorpos primários (Santa Cruz Biotechnology, Interprise, Brasil): COX-2, 1: 400; MMP-2, 

1: 400; MMP-9, 1: 400; RANKL, 1: 400; OPG, 1: 400 e catepsina K: 1: 400.  Os cortes foram 

lavados e incubados com os anticorpos secundários estrepto-avidina conjugada com HRP 

(Biocare médicos, Concord, CA, EUA) durante 30 minutos.  A imuno-reatividade  para 

MMP-2, MMP-9, RANK, RANK-L, OPG, COX-2 e Catepsina K foi visualizada usando um 

kit para detecção colorimétrica seguindo as instruções do fabricante (TrekAvidin-HRP rótulo 

+ kit, Biocare médicos, Dako, EUA). 

O detalhamento do processamento imunohistoquíco está descrito a seguir: 

 

Amostras submetidas a cortes com 3m de espessura; 

Transferência para lâminas silanizadas; 

Desparafinização: 2 banhos em xilol à temperatura ambiente (10 minutos cada); 

Re-hidratação em cadeia descendente de etanóis: 

Álcool etílico absoluto I (5 minutos); 

Álcool etílico absoluto II (5 minutos); 

Álcool etílico absoluto III (5 minutos); 

Álcool etílico 95°GL (5 minutos); 

Álcool etílico 80°GL (5 minutos); 

Passagens rápidas em água destilada (2 trocas); 

Recuperação antigênica (Proteinase K); 

 Lavagem com PBS; 

Passagens rápidas em água destilada (2 trocas); 

Duas incubações dos cortes em solução de peróxido de hidrogênio 3% (10 volumes), em 

proporção de 1/1, para o bloqueio da peroxidase endógena tecidual (10 minutos cada); 
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Lavagem em água corrente (10 minutos); 

Passagens rápidas em água destilada (2 trocas); 

Aplicação da proteína block por 10 minutos (BSA 0,05% em PBS); 

Passagens rápidas em água destilada (2 trocas); 

Dupla lavagem com PBS; 

Aplicação do anticorpo primário específico e incubação (overnight); 

Remoção do excesso do anticorpo primário com a pipeta com PBS; 

Aplicação do anticorpo secundário kit DAKO LAB (LSAB+System-HRP); 

Dupla lavagem com PBS; 

Strepto-avidina HRP (30 minutos); 

Dupla lavagem com PBS; 

Incubação com DAB  (10 minutos); 

Lavagem com água destilada; 

Contracoloração com hematoxilina de Mayer, à temperatura ambiente (5 minutos); 

Lavagem com água corrente; 

Desidratação em cadeia ascendente de etanóis: 

Álcool etílico 80°GL (2 minutos); 

Álcool etílico 95°GL (2 minutos); 

Álcool etílico absoluto I (5 minutos); 

Álcool etílico absoluto II (5 minutos); 

Álcool etílico absoluto III (5 minutos); 

Passagens rápidas em xilol (3 trocas); 

Montagem das lâminas em resina Permount®   

 

4.6.4 ELISA para dosagem dos níveis de IL-1β, IL-10 e TNF-α nos tecidos gengivais                                                                                      

 

Amostras gengivais (4 amostras por grupo) obtidas da região vestibular dos molares 

superiores esquerdos e armazenadas a -70C
o
 desde sua extração foram homogeneizadas e 

processadas.  Níveis de IL-1β (intervalo de detecção: 62.5–4000 pg/mL; limite mínimo de 

detecção: 12.5 ng/mL recombinante para ratos IL-1β), IL-10 (intervalo de detecção: 62.5–

4000 pg/mL; limite mínimo: 12.5 ng/mL recombinante para ratos IL-10), e TNF-α (intervalo 

de detecção: 62.5–4000 pg/mL; limite mínimo: 50 ng/mL recombinante para ratos TNF-α) 
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foram determinados utilizando kits comerciais de ELISA (R&D Systems,Minneapolis, MN, 

USA).  Todas as amostras foram medidas a 490 nm. 

Resumidamente, placas de microtitulação foram revestidas durante a noite a 4C
o
 com 

anticorpos de ratos contra TNF-α, IL-1β e IL-10.  Em seguida as placas foram bloqueadas, as 

amostras e os padrões foram adicionados em várias diluições em duplicata e incubadas a 4C
o
 

por 24 horas. As placas foram lavadas três vezes com tampão e os anticorpos foram 

adicionados aos poços (biotinilado policlonal de ovelha anti-TNF-α, anti-IL-1β, e anti-IL-10, 

diluídos a 1: 1000 com tampão de ensaio de BSA a 1%). As placas foram incubadas à 

temperatura ambiente durante 1 hora e lavadas.  Em seguida, 50 mL de avidin-HRP (1:5000) 

foi adicionado. O reagente colorimétrico o-fenilenodiamina (50 mL) foi adicionado 15 

minutos depois e as placas foram incubadas no escuro a 37C
o
 durante 15-20 minutos. A 

reação enzimática foi parada com H2SO4 e as medidas foram realizadas com absorvância de 

490nm. Os valores foram expressos em pg/mL. 

   

4.6.5 Dosagem de Mieloperoxidase 

 

A extensão do acúmulo de neutrófilos em amostras gengivais foi medida através da 

dosagem de MPO.  Amostras gengivais (4 por grupo) recolhidas no dia do sacríficio dos 

animais foram armazenadas a -70C
o
  até sua utilização.  As amostras foram homogeneizadas e 

centrifugadas (2000X g durante 20 minutos), a atividade MPO foi avaliada de acordo com o 

método de Kaplow descrito por Bradley, Christensen et al. (1982). 

 As amostras de tecido foram homogeneizadas em tampão de brometo de hexadecil-

metil-amônio (HTAB).  Logo após, as amostras foram congeladas.  Em seguida, mais tampão 

HTAB foi adicionado a fim de compor 400µl de tampão para 15mg de tecido.   Realizou-se 

nova homogeneização.  Então, centrifugaram-se as amostras a 4.500rpm por 12 minutos.  

Terminada a centrifugação, 0,1ml do sobrenadante foi removido e a este foi adicionado 2ml 

da solução de o-dianisidina, tampão fosfato de sódio, peróxido de hidrogênio e água destilada.  

Esta mistura foi colocada em um espectrofotômetro a fim de medir a absorvância em 460nm 

nos tempos 0, 30 segundos, 78 segundos e 5 minutos.  Considerando que uma unidade de 

MPO equivale a uma mudança na absorbância de 1,13x10
-2 

nm.  Com os tempos acima 

descritos, foi feita uma curva e foi escolhido o tempo de 1 minuto como o mais representativo 

do evento. 
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4.6.6 Níveis de glutationa (GSH) 

 

Os níveis de GSH nos tecidos gengivais foram medidos para avaliar a atividade 

antioxidante. Amostras gengivais, do tecido preparado foram adicionados 0,02 M de EDTA, 4 

por grupo, foram armazenadas a  -70C
o
 até a sua utilização. Amostras homogêneas de tecido 

gengival (0,25 mL de 5% solução) foram adicionadas a 320 ml de água destilada e 80 ml de 

TCA a 50%. As amostras foram  centrifugados a 3000 rpm durante 15 minutos a 4C
o
.  Ao 

sobrenadante (400 µL) foram adicionados 800µL de 0,4 M de tampão Tris pH 8,9 e  20 µL de 

0,01 M (5,59 ditiobis-ácido 2-nitrobenzóico) DTNB.   A absorvância foi medida a 420 nm, e 

os resultados foram relatados como unidades de GSH por miligrama de tecido. 

 

4.7 CALIBRAÇÃO INTER-EXAMINADOR 

 

 A padronização na análise de dados é de extrema importância durante a realização da 

pesquisa.  Um dos requisitos para assegurar a fidedignidade dos achados é a minimização de 

variações e erros.  Sendo assim, fez-se necessária a realização de um processo de calibração 

com o objetivo de obter a confiabilidade do estudo e verificar a reprodutibilidade inter-

examinador.  Foram utilizados dois examinadores. 

 Para tanto, foi realizada a calibração inter-examinador para os estudos de morfometria 

(macroscópico) e histológico em que cada examinador avaliou 10 casos iguais e, a partir dos 

dados obtidos, foi calculado o coeficiente Kappa.  O valor obtido para o estudo morfométrico 

foi de 0,836 e para a análise histológica foi de 0,844, sendo ambos considerados bons.  Dessa 

forma ficou comprovada a reprodutibilidade entre os examinadores. 
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4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os resultados obtidos foram digitados em planilha eletrônica Excel (Microsoft Office 

2010®), exportados para o programa  GraphPad Prism 5.0 (versão 5.0, La Jolla, CA, USA) e 

submetidos à estatística descritiva e inferencial com intuito de testar as hipóteses levantadas 

na presente pesquisa. 

Os dados foram apresentados através de médias ±desvio padrão, ou, quando mais 

apropriado, como medianas.  Testes de análise da variância e de Bonferroni foram usados 

para cálculo das médias e testes Kruskall-Wallis e Dunn´s foram utilizados para comparar 

medianas.  O valor de p  ˂ 0.05 foi escolhido para indicar significância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 
 

5 RESULTADOS 

 

5.1 ASPECTOS MACROSCÓPICOS E ÍNDICE DE PERDA ÓSSEA ALVEOLAR 

 

Aspectos macroscópicos do grupo não ligado (NL) não apresentaram reabsorção 

comparando ao grupo L onde reabsorção severa foi encontrada e exposição radicular pôde ser 

visualizada. Figura 8B.  A figura 8C apresenta aspectos macroscópicos do periodonto do 

grupo AZT 5 o qual apresenta diminuição da perda óssea quando comparado ao grupo L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendas: A) Grupo NL demonstrando ausência de reabsorção óssea alveolar.  B) Grupo L  apresenta 
severa reabsorção óssea com exposição radicular (setas). C) Grupo tratado com AZT 5mg/kg 
demonstra diminuição na perda óssea alveolar (setas).  Imagens foram obtidas com magnificação 
original de 4x. 

Figura 9.  Aspectos macroscópicos da perda óssea alveolar.  
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Animais com doença periodontal induzida por ligatura (L), mostraram perda óssea 

alveolar significante quando comparados com animais não ligados (NL) (NL =0.22±0.41mm; 

L=4.6±1.4mm; p˂0.001).  Animais tratados com a dose de AZT 5mg/kg (AZT 5) 

apresentaram menor perda óssea do que o grupo L (AZT 5 = 2.5±1.9; L = 4.6±1.4 mm, p 

˂0.05) .  Animais tratados com as doses de AZT 1mg/kg e 10mg/kg apresentaram diferenças 

no padrão de perda óssea quando comparados ao grupo NL (AZT 1mg/kg = 3.2 ±0.8mm;  

AZT 10mg/kg = 4.9 ±1.9mm, p ˂ 0.001 e p ˂ 0.05 respectivamente. Gráfico 1.   
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Valores são expressos em médias ± d.p (Comparando ao grupo NL ***p˂0.001,*p˂0.05; 
comparando ao grupo L # p˂0.05). 
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Gráfico 1.  Índice de perda óssea alveolar de acordo com o grupo de estudo.  
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5.2 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA 

 

Figura 10.  A, D : Periodonto normal grupo NL, score 0. B,: Periodonto de rato com periodontite 

induzida por ligatura (L) apresentando severo infiltrado de células inflamatórias, grande destruição do 

cemento e processo alveolar, animais nessa situação receberam o score de inflamação 3.  C: Grupo 

AZT 1, periodonto  não apresenta redução da inflamação ou melhora na perda óssea alveolar, score 3. 
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Figura 11.  E e H,: Periodonto de rato com periodontite induzida por ligatura (L) apresentando severo 

infiltrado de células inflamatórias, grande destruição do cemento e processo alveolar, animais nessa 

situação receberam o score de inflamação 3.  F: Discreto infiltrado celular restrito à área de gengiva 

marginal, preservação de osso alveolar e cemento intacto são observados no grupo AZT 5, 

apresentando score 1. G : Periodonto normal grupo NL, score 0.   
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Figura 12. I: Grupo AZT 10 não apresenta redução da inflamação ou melhora na perda óssea alveolar, 
score 3.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendas A a I:  Secções foram coradas com HE.  Magnificação original de 40x. G, gengiva LP, 
ligamento periodontal; D, dentina; OA, osso alveolar; C, cemento; a, perda óssea; b, reabsorção do 
cemento; c, processo inflamatório; e,f, diminuição do processo inflamatório e da perda óssea. 
 

Quadro 3. Análise histopatológica dos tecidos periodontais de ratos apresentando doença periodontal 

experimentalmente induzida.  
 

      NL L AZT 1mg/kg AZT 5mg/kg AZT 10mg/kg 
 

0 (0-0) 

 

3 (3-3)# 

 

3 (3-3)# 

 

1 (1-2)* 

 

3 (2-3)# 

#
p ˂0.05, comparado ao grupo NL.*p ˂0.05, comparado aos grupo L, AZT 1 e AZT 10. 

 

 

Análise histopatológica revela que a perda de osso alveolar foi reduzida em animais 

ligados tratados com AZT 5 mg/kg  ( p ˂ 0.05) comparando aos animais tratados com as 

doses de AZT 1mg/kg e 10mg/kg.  Discreto infiltrado celular restrito à área de gengiva 

marginal, preservação de osso alveolar e cemento intacto são observados no grupo AZT 5 

(lâmina F).  Nos animais do grupo L, foi encontrado severo infiltrado de células inflamatórias, 

grande destruição do cemento e processo alveolar, animais nessa situação receberam o score 

I 
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de inflamação 3 (lâminas B, H e E).   O tratamento com a dose AZT 5mg/kg preveniu a 

inflamação induzida por ligadura, apresentando score 1 (Quadro 3). 

 

5.3 ANÁLISE IMUNOHISTOQUÍMICA DOS MARCADORES DA INFLAMAÇÃO 

 

 Comparado ao grupo NL, o periodonto do grupo L apresentou imunomarcação para 

MMP2, MMP-9, COX-2, RANK-L, RANK e Catepsina (figura 8, BEHKNQT).  No entanto, 

quando comparando os grupos L com o grupo AZT 5,  o grupo AZT 5 apresenta redução na 

marcação por MMP2, MMP-9, COX-2, RANK-L, RANK e Catepsina K.  Em relação a OPG, 

a imunomarcação foi suave no periodonto do grupo L, moderada no grupo NL e intensa no 

grupo AZT 5 (Figura 12). 
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4.4   EFEITOS DA AZT NA ATIVIDADE INFLAMATÓRIA E GSH 

Legenda: Ratos do grupo NL (A, D, G, J, M, P, S); grupo L (B, E, H, K, N, Q, T); ratos do grupo 

AZT5 (C, F, I, L, O, R, U).  Imagens apresentam magnificação de 40x.  As setas indicam elevada ou 

moderada imunomarcação no ligamento periodontal ou osso alveolar.  Os asteriscos indicam suave ou 

moderada imunomarcação no ligamento periodontal ou osso alveolar. Triângulo e asterisco indicam 

suave imunomarcação por OPG em osteoclastos.  Triângulo e seta indicam elevada imunomarcação 

nos osteoclastos.  Triângulo indica intensa imunomarcação por Catepsina K no osso alveolar.  

Asterisco e triângulo indicam suave imunomarcação por catepsina K no osso alveolar. 

Figura 13. Fotomicrografias de tecido periodontal de ratos tratados com AZT demonstrando 

imunomarcações para MMP-2, MMP-9, COX-2, RANK, RANK-L, OPG e Catepsina K.   
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5.4 DOSAGEM DE MPO E GSH 

 

A atividade de MPO foi aumentada no grupo L quando comparada ao grupo NL e ao 

grupo AZT 5 (p ˂ 0,05).  O grupo submetido à ligadura e tratado com AZT 5mg/kg 

apresentou redução nas concentrações de MPO comparado ao grupo L (p ˂ 0,05).  Em relação 

aos níveis de GSH não houve redução significativa no grupo AZT 5 quando comparado ao 

grupo L (p > 0,05). 

 

Gráfico 2. Níveis de MPO (A) e GSH (B) nos grupos NL, L, e grupos tratados com doses de 1 mg/kg, 

5 mg/kg, e 10 mg/kg de azilsartana  (#p ˂0.05 comparando os grupos NL e AZT 5 ao grupo L). 
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5.5 DOSAGEM DE IL-1β E TNF-α 

 

Níveis de citocina pró-inflamatória IL-1β foram menores no grupo AZT 5 comparados 

ao grupo L (p ˂ 0,05).  Entre os grupos tratados com as diferentes concentrações da 

azilsartana, o grupo AZT 5mg/kg também apresentou os menores níveis de TNF- α. 
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Gráfico 3. Níveis de A) IL-1β, e B)TNF-α  nos grupos NL, L, AZT 1, AZT 5 e AZT 10 (#p ˂0.05 

comparando os grupos NL e AZT 5 ao grupo L). 
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5.6 DOSAGEM DE IL-10 

 

A administração da azilsartana na concentração 5mg/kg produziu elevação nos níveis 

da citocina IL-10.  O aumento foi significativo quando comparado ao grupo L (p ˂ 0,05).  As 

outras dosagens do anti-hipertensivo não influenciaram os níveis dessa citocina entre os 

demais grupos onde foi induzida a doença periodontal. 

 

Gráfico 4. Níveis de IL-10, e nos grupos NL, L, AZT 1, AZT 5 e AZT 10 (#p ˂0.05 comparando os grupos 

NL e AZT 5 ao grupo L). 
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6  DISCUSSÃO 

 

Novas pesquisas têm elucidado os mecanismos biológicos da doença periodontal. A 

resposta imuno-inflamatória ocorre no periodonto e tecidos de suporte frente à invasão de 

bactérias patogênicas que desencadeiam uma série de reações que levam a instalação de um 

processo inflamatório nos espaços periodontais o qual, quando não controlado, leva a perda 

dos tecidos de suporte dentário como o osso alveolar e o ligamento periodontal (GRAVES; 

OATES; GARLET, 2011; KAYAL, 2013).   Estudos desenvolvidos por Liu, Yao e Wise 

(2006), Evans e Fox (2007) e Graves (2008) têm esclarecido os mecanismos envolvidos no 

metabolismo ósseo e na perda óssea alveolar. Nesse processo estão envolvidas citocinas (IL-

1β, IL-6, IL-10, IL-11, TNF-α), prostaglandinas, metaloproteinases, além do sistema RANK-

RANKL-OPG, regulando os mecanismos de reabsorção e formação óssea (BOSTANCI et al., 

2011, BELIBASAKIS; BOSTANCI, 2012). 

Um melhor conhecimento da patogenia da doença periodontal, incluindo a elucidação 

dos mecanismos e mediadores da resposta inflamatória e moduladores do metabolismo ósseo 

(GRAVES, 2008) tem possibilitado a compreensão da atividade terapêutica de medicamentos 

convencionais utilizados na doença, bem como permitido o estudo de novos agentes 

terapêuticos que auxiliam na resposta do hospedeiro e no controle da perda óssea alveolar 

(ELEVARASU; SEKAR; MURUGAN, 2012).   

O tratamento da doença periodontal é baseado em ações mecânicas para o controle do 

biofilme dental e remoção de cálculo dentário supra e subgengival.  O tratamento clínico é 

associado ao uso de medicamentos locais ou sistêmicos nos quadros agudos de periodontite.  

Uma série de estudos demonstra benefício clínico e microbiológico da administração 

sistêmica de antibióticos como adjunto à terapia periodontal mecânica (ROONEY et al., 2002; 

GUERRERO et al., 2005).  Entre estes, tetraciclinas, penicilinas e o metronidazol mostraram 

efeito benéfico (WINKEL et al., 2001; EHMKE et al., 2005).  Na indicação da 

antibioticoterapia sistêmica para tratamento da doença periodontal é preciso, no entanto, 

avaliar os riscos e benefícios.  Entre os riscos estão a ocorrência de reações adversas à 

medicação e o desenvolvimento de resistência bacteriana.  O uso sistêmico de anti-

inflamatórios não esteroidais (AINES) também é avaliado como coadjuvante no tratamento da 

doença periodontal, essa classe de medicamentos reduz a ativação das prostaglandinas e 

citocinas envolvidas no processo inflamatório (GURGEL et al., 2004; KIRKWOOD; 
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CIRELLI; GIANNOBILE, 2007; NAGI et al., 2015), no entanto, AINES apresentam diversos 

efeitos adversos como distúrbios gástricos e circulatórios (NAGI et al., 2015). 

Buscando contornar os efeitos adversos produzidos por antibióticos e anti-

inflamatórios, uma nova série de agentes terapêuticos tem sido estudada como auxiliares no 

controle da doença periodontal.  Estudos experimentais em animais e humanos com estatinas, 

beta-bloqueadores, fitoterápicos e anti-hipertensivos têm demonstrado efeitos benéficos sobre 

a doença periodontal com reações adversas mínimas (KIRKWOOD; CIRELLI; 

GIANNOBILE, 2007; LUCENA et al., 2009; VINAGRE; FARIAS; VIEIRA, 2011; 

ARAUJO, 2013).   

Estudos desenvolvidos por Wienen et al. (2001) e Nakano et al. (2009) demonstram 

uma série de efeitos pleiotrópicos dos bloqueadores dos receptores de angiotensina II. Foram 

encontrados efeitos sobre agregação plaquetária, metabolismo do ácido úrico (REID, 2005), 

diabetes, sistema renal, inflamação (KUSUMOTO et al., 2011) e remodelação óssea (ZHAO 

et al., 2014).  Demonstrou-se que a angiotensina II, além da atividade vasoativa, apresenta 

efeitos pró-inflamatórios através da ativação da castata de reações inflamatórias, elevação dos 

níveis de citocinas e recrutamento de leucócitos.  Portanto, a partir do bloqueio da atividade 

da angiotensina II, haveria uma série de efeitos anti-inflamatórios, inclusive sobre as doenças 

orais de caráter inflamatório (NAKANO et al., 2009).  

Tem sido demonstrado que o Sistema Renina Angiotensina (SRA) está presente e 

ativo em microambientes ósseos (LAVOI; SIGMUND, 2003). Trabalhos pioneiros 

desenvolvidos por Santos et al. (2009) e Kaneko et al. (2011) demonstram a relação do SRA 

na resposta inflamatória, assim como a presença desse sistema nos tecidos periodontais e sua 

influência na remodelação óssea. Esses pesquisadores identificaram através de ensaios 

imunohistoquímicos a presença de Ang II, receptores AT1 e AT2, angiotensinogênio e renina 

nos tecidos periodontais através de estudos em animais. Pesquisas desenvolvidas por Li, Li e 

Yuan (2012) e Nakano et al. (2009) demonstraram o mecanismo de ação pró-inflamatória da 

Ang II estimulando a produção de espécies reativas de oxigênio, produção de TNF-α e 

liberação de IL-1β, produzindo dano vascular e outros eventos inflamatórios a partir da 

ativação dos receptores AT1. O bloqueio dos receptores AT1 através do uso dos anti-

hipertensivos como telmisartana e olmesartana apresentam ação anti-inflamatória bloqueando 

a expressão de TNF-α (Li, 2004), reduzindo a neutrofilia, inibindo a produção de espécies 

reativas de oxigênio pela inibição da enzima NADP(H) oxidase (CAVANAGH et al., 2010) e 

impedindo a ativação do NF-kB (NAKANO et al., 2009).  
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Estudos experimentais em animais demonstram o efeito anti-inflamatório e anti-

reabsortivo dos fármacos anti-hipertensivos da classe BRA sobre a massa óssea alveolar 

(KANEKO et al., 2011; ARAUJO 2013; ZHAO et al., 2014).  Estudo em animais 

desenvolvido por Khan (2014) demonstrou efeitos pleiotrópicos da azilsartana sobre um 

modelo de síndrome cardiometabólica, o anti-hipertensivo atuou prevenindo a injúria renal e 

cardíaca, melhorando a função cardíaca e reduzindo anormalidades lipídicas.  Ribeiro (2007) 

relaciona o grande poder anti-inflamatório dos bloqueadores dos receptores de angiotensina II 

à semelhança estrutural de um dos seus metabólitos o E-3179 com a indometacina, 

bloqueando a produção de prostaglandinas por uma via independente dos receptores AT1. 

  A azilsartana é um potente inibidor dos receptores de angiotensina II que apresenta 

efeitos adversos mínimos comparado aos outros anti-hipertensivos da mesma classe 

(ZAIKEN; CHENG, 2011; WHITE et al., 2011; KUSUMOTO et al., 2011). O presente 

estudo avaliou os efeitos da azilsartana sobre o processo inflamatório e perda óssea alveolar a 

partir de um modelo experimental de doença periodontal. 

Estudos têm demonstrado que o recrutamento e ativação de neutrófilos 

polimorfonucleares (PMN) constituem a primeira linha da resposta inflamatória, 

representando a principal fonte de PGE2 e promovendo a iniciação no desequilíbrio do 

metabolismo ósseo através da estimulação dos osteoclastos (VANE; BOTING, 1995; 

MANCINI et al., 1999; RUWANPURA; NOGUCHI; ISHIKAWA, 2004).  Os dados 

mostraram que a azilsartana reduziu a atividade de MPO o que indica uma redução do número 

de PMN.  Segundo trabalhos de Herrera (2011) e Gomes et al. (2009) o stress oxidativo 

exerce papel significativo no envolvimento inflamatório da doença periodontal.  A atividade 

de espécies reativas de oxigênio, geralmente produzidas por PMN pode ser avaliada através 

dos níveis de mieloperoxidase (MPO) como nos trabalhos de Gomes et al. (2009).  Em nossa 

pesquisa os níveis de MPO estavam diminuídos nos grupos que receberam a dosagem AZT 

5mg/kg e no grupo que não sofreu a indução da DP (NL) em relação aos outros grupos.  Os 

menores níveis de MPO também foram associados à menor perda de óssea alveolar.  Os 

resultados estão em consonância com os achados de Araújo (2013) e Gomes et al. (2009) os 

quais demonstram uma forte associação entre os níveis de MPO e a doença periodontal. 

 Em contra-ponto aos níveis de MPO, estudos de Chapple et al. (2002) e Varguese et 

al. (2012), realizados em humanos, associaram a ação da glutationa (GSH) como fator 

protetor na doença periodontal através de sua atividade anti-oxidante.  Os pesquisadores 

demonstraram através de análises do fluido crevicular gengival (FCG) que os níveis de GSH 
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estavam mais elevados nos sítios saudáveis em relação aos sítios com doença periodontal 

ativa. Em nosso estudo, os níveis de GSH encontraram-se um pouco mais elevados nos grupo 

AZT 5mg/kg e grupo controle (NL) em relação ao grupo que sofreu indução da doença 

periodontal mas não recebeu tratamento farmacológico (L), no entanto, não apresentando 

diferença estatística (p>0.05), achados semelhantes foram descritos por Borges Júnior, 

Moreira e Fröde (2007) o qual avaliou os marcadores do stress oxidativo em pacientes com 

doença periodontal (DP) não encontrando diferenças significativas entre o grupo com DP 

ativa e o grupo controle (sadio). 

 O fator etiológico primário na doença periodontal é a infecção por bactérias 

periodontopatogênicas, sua presença desencadeia uma série de reações químicas a nível 

celular onde serão ativadas cadeias de sinalizadores inflamatórios e imunológicos a partir da 

produção de citocinas (KAYAL, 2013).  As principais citocinas envolvidas na atividade 

ósseo-reabsortiva, são as citocinas do tipo interleucina 1(IL-1β), interleucina 10 (IL-10) e 

fator de necrose tumoral (TNF-α). A susceptibilidade e extensão da destruição tissular 

parecem ser determinadas pelo complexo equilíbrio das citocinas produzidas pela presença de 

inúmeras associações entre micro-organismos periodontais, resposta imune inata e resposta 

imune adaptativa (GEMMEL; SEYMOUR, 2004; GRAVES, 2008). 

No periodonto, a ativação de IL-1β e TNF-α está envolvida na estimulação da 

degradação da matriz de tecido conjuntivo, ativação de osteoclastos e reabsorção óssea 

(YAMAGUCHI; KASAI, 2005; GRAVES, 2008).  A IL-1β induz a liberação de MMP e do 

TNF-α, presentes no tecido gengival inflamado e envolvidos na destruição tecidual 

(YAMAGUCHI; KASAI, 2005).  Estas citocinas desempenham papéis fundamentais no 

equilíbrio dos tecidos gengivais através do controle de enzimas colagenolíticas como as 

MMP.  Estudos de Staschenko et al. (1991) demonstraram que as duas citocinas (IL-1β e 

TNF-α) atuam em sinergismo no mecanismo inflamatório. Trabalhos de Assuma et al. (1998) 

e Graves (2008) esclarecem a ação da IL1-β e TNF-α como mediadores pró-inflamatórios, 

através dos mecanismos de recrutamento de células inflamatórias e estimulação da 

osteoclastogênese. Assuma et al. (1998) identificou essas citocinas como uma primeira linha 

de mediadores da resposta inflamatória. Estudos de Preiss e Meyle (1994) identificaram 

aumento significativo dessas citocinas no FCG em humanos com doença periodontal ativa 

comparando a sítios de periodonto sadio.  Em nossa pesquisa o grupo AZT 5 apresentou 

menores níveis da citocinas  IL1-β quando comparado ao grupo L (p˂0.05), os achados 

químicos e histológicos consolidam a influência dessas citocinas sobre a migração dos 
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neutrófilos e destruição tecidual. Os achados histológicos demonstraram menor infiltrado 

inflamatório no grupo AZT 5, menor concentração de neutrófilos e osteoclastos. Os achados 

imunohistoquímicos estão associados aos resultados histológicos e macroscópicos, 

confirmando a forte a relação da IL1-β e TNF-α com a neutrofilia e a osteoclastogênese. Os 

grupos com níveis mais elevados das citocinas IL-1β e TNF-α apresentaram intensa perda 

óssea alveolar e maior expressão de MMP, Catepsina K, RANKL e MPO resultados 

corroboram com outros estudos em animais e humanos (KOIDE et al., 1995, ASSUMA, et al., 

1998, YAMAGUCHI; KASAI, 2005; GRAVES, 2008). 

Alterações inflamatórias observadas na periodontite são mediadas por ações diretas 

das prostaglandinas, particularmente a PGE2 a qual está associada a maior eritema, edema 

gengival e intensa perda óssea alveolar (GARLET et al., 2006). A formação das PG está sob 

controle das cicloxigenases 1 e 2 (COX-1 e COX-2). Estudos experimentais de Bezerra et al. 

(2000) e Gurgel et al. (2004)  demonstraram que a inibição da COX-2 com o uso de AINE 

reduziu o número de osteoclastos e produziu menor perda óssea alveolar a partir do bloqueio 

na produção das prostaglandinas. Em nossa pesquisa foi avaliado a partir de exame 

imunohistoquímico a presença e distribuição da COX-2 nos tecidos periodontais. O grupo 

tratado com AZT 5mg/kg apresentou suave imunoexpressão para COX-2 quando comparado 

ao grupo L o qual apresentou forte imunoexpressão. Ficou demonstrado o efeito inibitório da 

azilsartana na concentração 5mg/kg sobre a produção de prostaglandinas nocivas ao 

periodonto a partir do bloqueio da enzima COX-2.  

De acordo com o estudo de Gaddis (2013) a IL-10 desempenha importante papel no 

controle da progressão da infecção na doença periodontal.  Componentes da superfície da P. 

gingivalis, como Lipopolissacarídeos (LPS), lipoproteínas, fímbrias, interagem com 

receptores do tipo Toll (TLR), elementos chave da resposta imune inata e inflamatória.  

Quando ativados, os TLR são translocados para o núcleo onde promovem a ativação da via 

NF-ҡB, indução dos genes relacionados à inflamação e regulação da expressão de citocinas, 

sugerindo que o processo inflamatório mediado pelos TLR seja um elemento chave na 

progressão da doença periodontal (TAKEDA; AKIRA, 2004).  Um dos mais importantes 

supressores da inflamação mediada pelos TLR é a produção da IL-10 a qual inibe a resposta 

imune celular através da inibição da transcrição dessa classe de citocinas (CURTALE et al., 

2013).  Apoiado pelo estudo de Liu, Yao e Wise (2006) o qual demonstra a IL-10 atuando 

como citocina anti-reabsortiva, regulando RANKL e estimulando a produção de OPG. Em 

nosso estudo avaliamos os níveis desta citocina: O grupo AZT 5 apresentou maiores níveis de 
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IL-10 e menor perda óssea. Nossos achados corroboram com os resultados encontrados em 

outros estudos experimentais com ratos os quais também associaram níveis elevados desta 

citocina à diminuição da perda óssea alveolar (SASAKI et al., 2004; ARAUJO, 2013).  Os 

achados histológicos no grupo AZT 5 corroboram com os estudos de Evans e Fox (2007) os 

quais demonstram ação da IL-10 sobre a osteoclastogênese impedindo a formação dos 

osteoclastos a partir do bloqueio da diferenciação de células progenitoras da linhagem 

monócito-macrófago em pré-osteoclastos. 

No processo de perda óssea alveolar, a destruição da matriz orgânica do tecido ósseo é 

realizada por duas grandes famílias de enzimas proteolíticas, as proteinases de cisteína (como 

a catepsina K) e as metaloproteinases (MMP-2 e MMP-9).  Estudos de Alexander (1996) e 

Soell, Elkaim e Tenenbaum (2002) indicam que, durante a doença periodontal, ocorre um 

desequilíbrio entre as proteinases e seus inibidores (TIMPs), a favor das proteinases, 

resultando em destruição tecidual. As MMP são uma família de endopeptidases dependentes 

de zinco que atuam na degradação da matriz óssea observada nas doenças periodontais, foram 

detectadas tanto no fluido crevicular gengival quanto nos tecidos gengivais de humanos 

(MAKELA et al., 1994; SMITH et al., 2004).  Dentro as MMP, a MMP-2 e a MMP-9 têm 

sido fortemente associadas com a destruição dos tecidos periodontais (GARLET et al., 2006).  

É relatado que a indução de MMP (como a MMP-2) em osteoblastos é essencial para 

reabsorção óssea.  A produção excessiva de MMP-2 e MMP-9 pode acelerar a degradação da 

matriz extracelular em condições patológicas como na periodontite (KUSANO et al., 1998).  

Em modelos experimentais de inibição das MMP, a DP torna-se menos severa (ACHONG et 

al., 2003).  Alguns autores têm extrapolado estes resultados e proposto a inibição das MMP 

como terapia coadjuvante na DP (KUSANO et al., 1998; SOUZA; LINE, 2002).  Em nosso 

estudo, a destruição tecidual causada pelas MMP-2 e MMP-9 foi reduzida em animais 

tratados com Azilsartana (5mg/kg). Nossos resultados corroboram com os achados de Crotti 

(2002) os quais evidenciaram intensa expressão imuno-histoquímica para MMP-2 e MMP-9 

nas áreas de maior infiltrado inflamatório no grupo com doença periodontal (Grupo L). 

A outra enzima proteolítica é a Catepsina K, uma protease de cisteína liberada por 

osteoclastos maduros para degradação de colágeno tipo I, maior componente orgânico 

proteico da matriz óssea.  A atividade da catepsina K trata-se de um importante marcador da 

atividade dos osteoclastos, sendo relativamente abundante e seletiva quando comparada a 

outras colagenases nessas células (SOUNG DO et al., 2013).  Mogi e Otogoto (2007) 

demonstraram maior expressão de Catepsina K no FCG de pacientes com periodontite crônica 
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comparados a pacientes saudáveis.  Estudos pré-clínicos indicam que fármacos inibidores da 

catepsina K surgem como uma nova classe de drogas que atuam controlando a reabsorção 

óssea mantendo a aposição óssea (STOCH; WAGNER, 2008; DUONG, 2012).   Em nosso 

estudo a redução da imuno-expresão da Catepsina K no grupo tratado com AZT (5mg/kg) 

indica que o tratamento com este medicamento reduz a atividade osteoclástica e a degradação 

da matriz óssea, diminuindo a perda óssea alveolar.  Achados semelhantes aos encontrados 

por estudos em humanos desenvolvidos por Mogi, Otogoto (2007) e Garg, Pradeep e Thorat 

(2009) que também estudaram a relação da Catepsina K com a doença periodontal. 

 Estudos a partir de 2003 têm demonstrado a importante relevância do sistema RANK-

RANKL-OPG na homeostase dos tecidos mineralizados, no metabolismo ósseo e na 

patogênese da doença periodontal (CROTTI 2002, BOSTANCI et al., 2011, BELIBASAKIS; 

BOSTANCI, 2012).  A expressão do RANKL e da OPG é regulada por uma série de 

estímulos locais e sistêmicos, inclusive hormônios, produtos bacterianos e mediadores da 

inflamação (LERNER, 2006).  Entre as principais citocinas reguladoras deste sistema, sabe-se 

que a expressão do RANKL é estimulada pela IL-1β (YAMAGUCHI, KASAI, 2005; 

GRAVES; OATES; GARLET, 2011) e a expressão da OPG aumentada pela ação da IL-10 

(LIU; YAO; WISE, 2006; GADDIS 2013; CURTALE et al., 2013).  O aumento na proporção 

RANKL/OPG é associado à maior atividade osteoclástica reabsortiva sobre a atividade 

osteoblástica de aposição óssea (GRAVES; OATES; GARLET, 2011), características da 

periodontite aguda.  Em nossa pesquisa foi encontrada maior imuno-expressão para OPG no 

grupo tratado com azilsartana 5mg/kg em relação ao grupo controle com doença periodontal 

(L), assim como níveis mais elevados de IL-10 no grupo AZT 5 em relação ao grupo (L), 

resultados que corroboram com outros estudos (BOSTANCI et al., 2011, BELIBASAKIS; 

BOSTANCI, 2012; ARAUJO 2013).  Histologicamente, o GRUPO AZT 5 apresentou menor 

atividade osteoclástica e macroscopicamente menor perda óssea alveolar em relação ao grupo 

L.  Fica demonstrada a efetiva ação da azilsartana na dosagem 5mg/kg na prevenção da perda 

óssea alveolar.  Consequentemente o grupo L apresentou maior imuno-expressão para 

RANKL, níveis mais elevados de IL-1β, maior atividade osteoclástica e perda óssea alveolar 

severa. 

Sobre a dosagem ideal da azilsartana para controle da inflamação e perda óssea 

alveolar, foi encontrado resultado interessante em nosso estudo quanto ao nível de perda óssea 

alveolar (IPO) no grupo tratado com a maior dosagem da azilsartana (10mg/kg).  Este grupo 

apresentou níveis de perda óssea alveolar semelhantes ao grupo L, assim como níveis de IL-
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10, Il-1β e TNF-α.  Através dos achados macroscópicos e bioquímicos pode-se aferir que essa 

dosagem não traz benefícios para a perda óssea alveolar em ratos ou efeitos sobre a resposta 

inflamatória.  Resultados corroboram com os achados de Araújo (2013) avaliando o efeito da 

olmesartana na perda óssea alveolar, o grupo tratado com a droga em maior concentração 

também não apresentou diferenças estatísticas com os resultados do grupo onde foi induzida a 

doença periodontal sem tratamento farmacológico.  Menezes et al. (2012) ao avaliar o efeito 

da N-glutationa sobre a perda óssea alveolar também encontrou resultados conflitantes no 

grupo tratado com maior concentração desta droga.  Supõe-se que haja uma concentração 

limiar para ação desses fármacos sobre a inflamação para esse modelo de experimento em 

animais.   

 Outros estudos são necessários para efetiva caracterização dos mecanismos 

moleculares envolvidos na associação entre o uso de anti-hipertensivos e doença periodontal.  

A elucidação destes mecanismos contribuirá para o desenvolvimento de estratégias 

preventivas e terapêuticas voltadas para o controle da prevalência e da severidade das doenças 

periodontais. 
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7  CONCLUSÕES 

 

 Esse estudo revela que o tratamento da doença periodontal induzida por ligadura em 

ratos com a azilsartana na dosagem 5mg/kg é efetivo.  Uma vez que proporcionou: Redução 

da perda óssea alveolar e da inflamação nos tecidos periodontais; aumento de citocinas anti-

inflamatórias como o IL-10; diminuição dos níveis de citocinas pró-inflamatórias IL-1β e 

TNF-α; redução dos níveis de MPO; diminuição na expressão de MMP-2, MMP-9, COX-2, 

RANK, RANKL, Catepsina K e maior expressão de OPG.   

 A azilsartana (5mg/kg) apresentou efeito osteoprotetor e anti-inflamatório no modelo 

da periodontite experimental em ratos wistar.  Contudo, mais estudos são necessários para 

avaliar a azilsartana no contexto clínico e imunoinflamatório. 

Essa pesquisa demonstra a importante relação entre drogas que afetam o sistema 

renina-angiotensina e a progressão da doença periodontal inflamatória.  
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