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RESUMO 

 

A doença periodontal representa um grupo de lesões imuno-inflamatórias que 

afetam tanto os tecidos de proteção como os de sustentação dos dentes. Seu 

principal agente etiológico é o biofilme bacteriano, contudo a destruição do tecido 

periodontal é provocada principalmente pela resposta exacerbada do sistema 

imunológico do hospedeiro. Estudos recentes evidenciam o efeito anti-inflamatório e 

antioxidante dos fármacos antidiabéticos orais pertencentes à classe das 

sulfoniluréias sobre algumas doenças inflamatórias. O objetivo desse trabalho foi 

avaliar a ação da gliclazida (GLI), um antidiabético oral que vem apresentando efeito 

anti-inflamatório e antioxidante, sobre a doença periodontal em ratos que foram 

induzidos através de ligadura. Utilizou-se 125 ratos da raça wistar que foram 

distribuídos aleatoriamente em 5 grupos com 25 animais cada: (NL) não foi 

submetido a indução da doença periodontal, mas recebeu solução salina; (L) Foi 

submetido a indução da doença periodontal e recebeu solução salina; (GLI 1mg) Foi 

submetido a indução da doença periodontal e recebeu GLI 1 mg/kg; (GLI 5mg) Foi 

submetido a indução da doença periodontal e recebeu GLI 5 mg/kg; e (GLI 10mg) 

Foi submetido a indução da doença periodontal e recebeu GLI 10 mg/kg. Os grupos 

foram tratados com solução salina (NL e L) ou GLI (GLI 1, GLI 5 e GLI 10mg) por 

gavagem durante o período de 10 dias. Após a eutanásia dos animais, que ocorreu 

no décimo primeiro dia, os tecidos periodontais foram removidos e passaram pelas 

seguintes análises: morfométrica, histopatológica, imuno-histoquímica, glutationa 

(GSH), PCR em tempo real (RT-PCR), malonaldeído (MDA) e mieloperoxidase 

(MPO). Notou-se que o tratamento com GLI 1 mg/kg foi capaz de reduzir o MDA (p 

<0.05), IL-1β (p <0.05), TNF-α (p <0.05) e MPO (p <0.05). Reduziu ainda a 

expressão de MMP-2, RANK, RANKL, catepsina K, SOD e elevou a expressão de 

OPG. Tendo ainda a dose de GLI 1mg/kg de forma simultânea diminuído a 

expressão de NF-ҡB p65, de Pl3K e também do AKT em comparação ao grupo L (p 

<0.01). Esses resultados denotam que a GLI na dosagem de 1mg/kg conseguiu 

apresentar ação anti-inflamatória na doença periodontal induzida, pois diminuiu os 

efeitos da perda óssea alveolar, promoveu a redução dos níveis de citocinas pró-

inflamatórias e aumentou a expressão de agentes anti-inflamatórios. 

 

Palavras-chave: Gliclazida. Periodontite. Inflamação.  



 
 

ABSTRACT 

 

Periodontal disease is a group of immuno inflammatory diseases that have the 

potential to affect both the protective fabrics as support teeth, the principal etiologic 

agent is bacterial biofilm, but the destruction of periodontal tissue is primarily caused 

by excessive response the host immune system. Recent studies show anti-

inflammatory and antioxidant effect of oral antidiabetic drugs belonging to the 

sulfonylurea class of some inflammatory diseases. The aim of this study was to 

evaluate the action of gliclazide (GLI), an oral antidiabetic which has shown anti-

inflammatory and antioxidant effect on periodontal disease in rats that were induced 

by ligation. We used 125 Wistar rats were randomly divided into 5 groups of 25 

animals each: (NL) inducing periodontal disease has not been submitted but received 

saline solution; (L) has undergone induction of periodontal disease and received 

saline; (GLI 1mg) inducing periodontal disease GLU has been made and received 1 

mg / kg; (GLI 5mg) was subjected to induction of periodontal disease GLU and 

received 5 mg / kg; and (GLI 10mg) was subjected to induction of periodontal disease 

GLU and received 10 mg / kg. The groups were treated with saline (NL and L) or GLI 

(1 GLY, GLY GLY 5 and 10mg) over a period of 10 days. After sacrificing the 

animals, which occurred on the eleventh day, the periodontal tissues were removed 

and passed the following tests: morphometric histopathologic, immunohistochemical, 

glutathione (GSH), real-time PCR (RT-PCR), malondialdehyde (MDA) and 

myeloperoxidase (MPO). It is noted that treatment with GLI 1 mg / kg was able to 

reduce the MDA (p <0.05) IL-1β (p <0.05), TNF-α (p <0.05) and MPO (p <0.05). also 

decreased MMP-2 expression, RANK, RANKL, cathepsin K, SOD and increased 

OPG expression. Still in the dose GLI 1mg / kg simultaneously reduced NF-ҡB p65 

expression of AKT Pl3K and also compared to the L group (p <0.01). These results 

show that the GLI dosage of 1mg / kg could provide the anti-inflammatory action 

induced periodontal disease because the effects of decreased alveolar bone loss, 

caused a reduction in the levels of pro-inflammatory cytokines and increase 

expression of anti-agents inflammatory. 

 

Keywords: Gliclazide. Periodontitis. Inflammation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A doença periodontal se caracteriza por ser um processo inflamatório que 

pode afetar o ligamento periodontal, o cemento radicular e o osso alveolar, e tem 

como fator etiológico primário o biofilme bacteriano. O referido biofilme em 

associação com os mecanismos de defesa do hospedeiro estão envolvidos na 

patogênese da doença periodontal (BEZERRA JÚNIOR et al., 2010). 

A integridade dos tecidos periodontais está na dependência da existência de 

um equilíbrio dinâmico entre a agressão microbiana e a resposta do indivíduo. Caso 

ocorra um desequilíbrio nesse mecanismo e, em associação a isso, também exista 

um comprometimento sistêmico, esse quadro pode levar a exacerbação de uma 

resposta inflamatória prévia, culminando assim com uma destruição tecidual severa 

(MARIANO et al., 2010).  

Em relação à destruição tecidual, têm-se alguns aspectos importantes que 

estão relacionados com esse evento, como: comprometimento da função e 

quimiotaxia dos Neutrófilos Polimorfonucleares (PMNs), modificações no 

metabolismo do colágeno e a secreção de mediadores inflamatórios como as 

citocinas, TNF-α, IL-1β, IL-6, IFN-γ e PGE2, que surgem em resposta ao estímulo 

bacteriano (GURGEL et al., 2005; LALLA et al., 1998).  

Numerosos estudos evidenciam que pacientes diabéticos apresentam uma 

maior propensão para o desenvolvimento de doenças periodontais. Com isso tem-se 

uma alta prevalência de doença periodontal severa e aumento da susceptibilidade a 

infecções nesse grupo de pacientes (ARREGOCES et al., 2014; GURAV, 2016; 

LALLA et al., 2000). 

Alguns fatores são apontados como responsáveis pela maior severidade das 

alterações periodontais presentes em diabéticos. Dentre esses fatores pode-se citar 

as mudanças ocorridas na composição do biofilme bacteriano subgengival e também 

as alterações no metabolismo das fibras colágenas dos tecidos, acarretando assim 

um prejuízo funcional às células de defesa, e ainda, sinalizando a existência de uma 

correlação entre diabetes mellitus e destruição periodontal (LIAMBÉS; ARIAS-

HERRERA, 2016; HOLZHAUSEN et al., 2004). 

É notório que o número de pessoas acometidas pela doença diabetes vem 

aumentando a cada ano e em alguns casos se faz necessária à utilização de 

medicamentos que possibilitem o controle do nível da glicemia do paciente. Dentre 
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as modalidades de diabetes, o tipo 2 vem se configurando como o mais comum junto 

a população (responsável por 90% dos casos) e apresenta um alto risco de 

morbidade e mortalidade (MEALEY; ROSE, 2008).  

Dentre os medicamentos empregados no controle da hiperglicemia está a 

gliclazida, que se caracteriza por ser um antidiabético oral que pertence à classe das 

sulfoniluréias de segunda geração. Esse medicamento tem papel importante na 

redução dos níveis de glicose no sangue e também é responsável por estimular o 

pâncreas a secretar insulina (EREM et al., 2014).  

Na atualidade, o uso sistêmico dos antidiabéticos orais, além do efeito 

primário de controle da glicemia, tem mostrado efeito anti-inflamatório secundário 

(MIZOGUCHI et al., 2011). Por exemplo, a metformina ativa o AMPK (5′ AMP-

activated protein kinase) e este, por sua vez, é capaz de inibir o fator de transcrição 

NF-ҡB (Fator nuclear ҡB),  reduzindo a produção de citocinas pró-inflamatórias (IL-

1β, IL-6 e TNF-α) (ISODA et al., 2006). Por sua vez, a gliclazida mostrou inibição da 

NF-ҡB, o que reduziu os níveis de citocinas (RENIER et al., 2003).  Estudos 

sinalizam que medicamentos que apresentam ação anti-inflamatória têm o potencial 

de alterar o quadro do tecido periodontal, seja intensificando ou amenizando os 

possíveis efeitos da resposta inflamatória sobre esse tecido (AVOGARO, 2012; 

EREM et al., 2014). Por isso decidiu-se avaliar a atividade anti-inflamatória e, por 

consequência, os efeitos da gliclazida na doença periodontal.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DOENÇA PERIODONTAL  

 

A doença periodontal (DP) apresenta-se como uma das principais doenças 

que acometem à saúde bucal (TONETTI; CLAFFEY, 2005). Inicialmente ela se 

caracteriza pela presença de uma leve inflamação na gengiva (periodonto de 

proteção), contudo, essa inflamação pode progredir para sua forma mais grave e 

afetar o periodonto de sustentação, representado pelo osso alveolar, cemento e o 

ligamento periodontal (CARRANZA; NEWMANN, 2011). Quando a doença 

periodontal se restringe ao periodonto de proteção ela é denominada de gengivite e 

ao atingir o periodonto de sustentação, ela já adquire uma nova denominação, 

periodontite. A periodontite é uma das principais doenças prevalentes junto à 

população, sobretudo sobre a população adulta que é acometida principalmente pela 

periodontite em sua forma generalizada (SUSIN  et al., 2005). 

A periodontite é uma doença inflamatória crônica na qual ocorrem comumente 

os seguintes eventos: presença de infiltrado de leucócitos, destruição de tecido 

conjuntivo, reabsorção de osso alveolar e formação de bolsa periodontal. A ação 

bacteriana em associação a resposta do hospedeiro tem papel de destaque dentro 

desse contexto, uma vez que acarretam à liberação de alguns mediadores 

inflamatórios como citocinas e prostaglandinas, fatores de crescimento, enzimas 

líticas e também promovem o recrutamento de células inflamatórias e à ativação de 

osteoclastos, os quais levam a destruição periodontal, culminando assim com a 

perda óssea alveolar (ELEVARASU; SEKAR; MURUGAN, 2012).  

As alterações inflamatórias mais marcantes observadas na periodontite 

incluem edema, eritema gengival e reabsorção óssea, estão de alguma forma 

associadas às ações diretas das prostaglandinas, em especial aquelas pertencentes 

à série E (PGE2) (CHOI et al., 2005). Alguns estudos realizados sinalizam que níveis 

elevados de PGE2, quando presente no fluido gengival, pode ser um importante 

marcador da ocorrência de periodontite (HAJISHENGALLIS et al., 2015; CHOI et al., 

2005).  

As prostaglandinas (PG) desempenham um papel de destaque no processo 

inflamatório, tendo em vista que elas propiciam o aumento da permeabilidade 
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vascular e também estimulam a vasodilatação na microcirculação (GARLET et al., 

2006). 

A produção das PG é regulada através das cicloxigenases 1 e 2 (COX-1 e 

COX-2). A COX-1 é responsável apenas pela formação de pequenas quantidades 

de PG que adquire importância para a manutenção da homeostase (WEHBI; 

TASKÉN, 2016). A COX-2, quando provocada por estímulos inflamatórios (IL-1, 

TNF, LPS), contribui de forma contundente para a síntese em abundância de PG nos 

sítios inflamatórios (TRINDADE et al., 2014). 

Levando em consideração esses achados, observou-se que a COX-2 se 

apresenta como um alvo importante para a ocorrência dos efeitos terapêuticos 

relacionados com os fármacos anti-inflamatórios não esteroidais (AINES). A COX-1, 

por sua vez, estaria associada aos efeitos colaterais provenientes da utilização dos 

AINES, dentre esses efeitos têm-se: presença de ulcerações e hemorragia na 

mucosa gástrica, comprometimento do fluxo sanguíneo renal e também alterações 

na coagulação sanguínea (ISLAM et al., 2016). 

O sistema imunológico do indivíduo tem o papel de proteger os tecidos orais 

contra a presença, a invasão e a disseminação de microrganismos, assim como dos 

efeitos deletérios dos produtos bacterianos. No entanto, em algumas situações, esse 

mecanismo de defesa do hospedeiro pode ser prejudicial pelo fato de danificar as 

células e estruturas adjacentes ao tecido conjuntivo (MARIANO et al., 2010). 

Face ao exposto, esse mecanismo “defensivo” pode, de forma contraditória, 

ser responsável pela maior parte da lesão tecidual que comumente se observa na 

periodontite (GURGEL et al., 2005). 

 

2.2 METALOPROTEINASES E METABOLISMO ÓSSEO  

 

É muito comum à perda dos constituintes da matriz durante a evolução das 

doenças inflamatórias, assim como acontece na periodontite, podendo levar à perda 

óssea (PRESHAW; FOSTER; TAYLOR, 2007). Inúmeros estudos apontam que a 

destruição do colágeno, ocasionada durante as doenças inflamatórias, é mediada 

através da ativação de algumas enzimas proteolíticas, e dentre essas enzimas estão 

as metaloproteinases de matriz (MMP) (BALLI et al., 2016). Caso ocorra um 

desequilíbrio entre a ativação das MMP, e associado a esse fato também aconteça 

um comprometimento no mecanismo de ativação de seus inibidores endógenos, 
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essa combinação de fatores poderá resultar na destruição patológica dos 

constituintes da matriz extracelular (ZEIDÁN-CHULIÁ et al., 2015). 

Dentre essas metaloproteinases as MMPs 2 e 9 têm sido observadas com 

maior frequência em casos de DP inflamatória (CÉSAR NETO et al., 2007; LAZAR et 

al., 2015). Um achado relevante é que as MMP têm tanto a sua produção como a 

sua liberação mediadas por citocinas, as quais pode-se apontar: TNF-α e IL-1β 

(BERNASCONI et al., 2015; NAITO; YOSHIKAWA, 2005). 

O tecido ósseo caracteriza-se por estar em constante remodelagem, 

principalmente através da ação de algumas células como os osteoblastos, osteócitos 

e osteoclastos. Os osteoclastos têm a função de degradar a matriz óssea 

mineralizada, que tem a sua origem a partir da diferenciação terminal de células 

progenitoras hematopoiéticas (HAYNES, 2004). Já os osteoblastos têm o papel de 

secretar a matriz orgânica óssea que depois irá se calcificar para formar o tecido 

ósseo (ROSINI et al., 2015). Durante o processo de evolução do tecido ósseo tem-

se que determinados osteoblastos, ao serem aprisionados no interior da matriz 

óssea, adquirem uma nova denominação, pois passam a ser chamados de 

osteócitos.  

 

Comumente, nota-se que os osteoblastos têm o potencial de regular tanto a 

diferenciação quanto a função dos osteoclastos (CROTTI et al., 2015). Na presença 

de processos inflamatórios crônicos, como acontece na periodontite, outros tipos 

celulares também contribuem para estimular a diferenciação dos osteoclastos, e 

dentre esses tipos celulares estão os monócitos e os macrófagos (MORI; FACCIO, 

2015). 

Outro aspecto que merece destaque é que em condições fisiológicas a 

formação de osteoclastos também sofre uma grande influência da ocorrência da 

ligação entre RANK (que se apresenta como receptor ativador do fator nuclear kB) e 

RANKL ( que se caracteriza por ser um fator de diferenciação de osteoclastos), 

(ARAÚJO et al., 2015; LACEY et al., 1998). 

A osteoprotegerina (OPG) caracteriza-se por ser um inibidor natural da 

interação RANKL-RANK, tendo a sua produção estimulada tanto fisiologicamente 

quanto em processos inflamatórios. Ao se associar ao RANKL a OPG evita que 

ocorra a ligação RANKL-RANK, e com isso acaba inibindo a osteoclastogênese. A 

OPG geralmente é expressa por fibroblastos e osteoblastos, cuja regulação é 
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mediada, sobretudo, através de citocinas, sendo que as pró-inflamatórias acabam 

reduzindo a sua expressão e as anti-inflamatórias, como IL-4, IL-10 e IL-12, tendem 

a aumentar sua expressão (HAJISHENGALLIS et al., 2015; GRAVES et al., 2011). 

A presença do estímulo inflamatório faz com que ocorra um aumento na razão 

RANKL/OPG nos tecidos periodontais, assim estimulando a atividade osteoclástica e 

ocasionando uma reabsorção óssea patológica. 

É notório que citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-α e metabólitos do 

ácido araquidônico, que comumente são encontradas em grandes quantidades na 

periodontite, tendem a aumentar a formação de osteoclastos (HAJISHENGALLIS et 

al., 2015). Outro fator que pode ter interferência é o receptor de interleucina 1 beta 

(IL-1β), pois, uma vez ativado, ele pode  estimular a ativação de osteoclastos. 

Dessa forma, as citocinas pró-inflamatórias potencializam a reação 

inflamatória que contribui para a ocorrência da lesão periodontal. Enquanto as 

citocinas anti-inflamatórias, como IL4 e IL10, possuem um papel distinto, uma vez 

que estimulam a produção de OPG, e, além disso, também inibem a produção de 

citocinas inflamatórias (MORI; FACCIO, 2015). 

 

 

2.3 ESTRESSE OXIDATIVO E DOENÇA PERIODONTAL 

 

Sabe-se que espécies reativas de oxigênio (ROS) e produtos da peroxidação 

lipídica normalmente são produzidos em quantidades fisiológicas pelo organismo, 

contudo pode ocorrer um desequilíbrio nessa produção, sobretudo na presença de 

quadros patológicos como acontece na inflamação crônica,  na qual ocorre uma  

produção excessiva dessas espécies (PODZIMEK et al., 2016). ROS é caracterizado 

por ser um termo coletivo que abrange tanto os radicais livres derivados de oxigênio 

(ODFR), como os não derivados de oxigênio. Pode-se elencar como radicais livres 

derivados de oxigênio: o radical superóxido (O2), o radical hidroxila (OH) e o radical 

de óxido nítrico (NO). Já como não derivados de oxigênio pode-se citar o peróxido 

de hidrogênio (H2O2) e o ácido hipocloroso (HOCl) (RAMESH et al., 2016). 

O estresse oxidativo ocorre desde que haja um desequilíbrio entre compostos 

oxidantes e antioxidantes, o que pode acarretar a produção demasiada de radicais 

livres ou comprometer o mecanismo habitual de remoção desses radicais. Dessa 

forma, esse desequilíbrio promove à oxidação de biomoléculas, e, por conseguinte, 
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leva a perda de suas funções biológicas assim como compromete o equilíbrio 

homeostático, culminando com o dano oxidativo, que pode atingir células e tecidos 

(GREABU et al., 2016). 

Os sistemas biológicos apresentam um mecanismo de defesa antioxidante 

que tem a função de proteger as células contra possíveis efeitos nocivos 

ocasionados pela presença em excesso de radicais livres (KURITA-OCHIAI et al., 

2015). Os sistemas biológicos podem ser delimitados em: enzimáticos e não 

enzimáticos (PHAM-HUY; HUA, 2008). Dentre as enzimas antioxidantes que estão 

mais envolvidas nesse processo pode-se citar: Glutationa Peroxidase (GPx), 

Catalase (CAT) e a Superóxido dismutase (SOD). Essas enzimas, também 

denominadas de enzimas primárias, destacam-se por impedir a formação dos 

radicais livres, ou por neutralizar a ação desses. Vale destacar que também existem 

as "enzimas secundárias", representadas pela Glutationa redutase (GR). 

A peroxidação lipídica (LPO) por sua vez resulta da injúria tecidual 

ocasionada pelos ROS (DEL RIO et al., 2005). Quando os ROS em associação com 

os ácidos graxos poli-insaturados atingem membranas ou lipoproteínas, pode levar 

ao comprometimento da integridade estrutural e da função das membranas 

celulares. Levando em consideração que a peroxidação lipídica (LPO) acontece em 

decorrência do estresse oxidativo, as atenções têm sido voltadas para analisar esse 

processo através de alguns marcadores. Pode-se apontar o malonaldeído (MDA) 

como um dos produtos mais pesquisados da peroxidação de ácidos graxos poli-

insaturados e que apresenta grande relevância nesse contexto (GREABU et al., 

2016). 

A doença periodontal vem sendo bastante associada com níveis elevados de 

estresse oxidativo. Esse quadro pode ser intensificado dependendo do quantitativo e 

do tipo bacteriano encontrado nas bolsas periodontais (PODZIMEK et al., 2016). A 

literatura vem demostrando o papel protetor das enzimas antioxidantes na 

periodontite instalada em seres humanos. Dentre essas enzimas, pode-se apontar: 

glutationa peroxidase (GPx), a catalase (CAT) e a superóxido dismutase (SOD) 

(YAGAN et al., 2014). 
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2.4 RELAÇÃO ENTRE NF-kB, Pl3K, AKT e DP 

 

A migração e o acúmulo de neutrófilos nos locais de inflamação é um 

mecanismo importante para a defesa do hospedeiro frente aos 

periodontopatogénos, contudo, a eliminação adequada dos neutrófilos também é 

imprescindível para a resolução do processo inflamatório.  

Inicialmente os neutrófilos sofrem apoptose espontânea na circulação dentro 

de 6 a 10 h, no entanto, nos tecidos eles entram em apoptose após 1 a 2 dias e 

posteriormente são fagocitados por macrófagos (SCOTT; KRAUSS, 2012; SARKAR 

et al., 2012). Sendo que a apoptose de neutrófilos é capaz de prevenir o dano 

tecidual ocasionado pelas enzimas e espécies reativas de oxigênio (ROS) (MALAM 

et al., 2011). Alguns estudos realizados sinalizam que a tendência em sofrer 

apoptose dos neutrófilos na doença periodontal evita a ocorrência de danos 

teciduais mais severos (GAMORAL et al., 2003). Dessa forma, a regulação da 

apoptose de neutrófilos é fundamental para o controle da resposta inflamatória e 

também para a prevenção do dano tecidual durante a inflamação crônica (ZARIC et 

al., 2010).  

NF-kB apresenta-se como um fator de transcrição relevante, principalmente 

pelo fato de ter o potencial de mediar a apoptose de neutrófilos, a expressão de 

citocinas, óxido nítrico sintase (NOS), e fatores de crescimento celular (SUHAIMI; 

SHEHZAD, 2013; ADYA et al., 2008 ). A ativação de fatores de transcrição NF-kB 

tem papel de destaque na iniciação e amplificação de respostas inflamatórias 

(BULDAK et al., 2013). Estudos anteriores demostraram que o NF-kB p65 está 

presente em níveis aumentados em tecidos gengivais com periodontite (AMBILLI et 

al., 2005; ARABACI et al., 2010). 

Outra via que merece destaque é a fosfatidi linositol 3-quinase (PI3K), pois ela 

tem uma influência contundente em muitas funções biológicas, que inclui o controle 

metabólico, a imunidade e câncer (DUPONT et al., 2012; SARKAR et al., 2015). A 

via PI3K é responsável por mediar à proliferação celular, a diferenciação e a 

apoptose (CHENG et al., 2011). Recentemente, foi verificado que a via de NF-kB e 

PI3K desempenha um papel importante, sobretudo em retardar a apoptose de 

neutrófilos infectados (SARKAR et al., 2012; ROSSI et al., 2013). A maioria dos 

estudos têm demonstrado que as respostas pró-inflamatórias induz a inibição da 

apoptose de neutrófilos através da ativação de NF-kB e PI3K (OIATA et al., 2010). 
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Outro fator de transcrição gênica que pode explicar a redução da inflamação e 

da perda óssea é o AKT. A ativação desse fator de transcrição é importante para a 

iniciação e amplificação de respostas inflamatórias. Estudos apontam que o NF-kB 

em tecidos gengivais aumenta com periodontite, o que de forma análoga pode 

acontecer com os níveis de AKT. Apesar dele ainda não ter sido relacionado com a 

doença periodontal, existem relatos na literatura que o associa a outras doenças de 

natureza inflamatória (AMBILI et al., 2005).  

 

2.5 TRATAMENTO DA DOENÇA PERIODONTAL 

 

Ao longo do processo de instalação da doença periodontal, a inflamação e a 

lesão tecidual são achados frequentes durante esse processo, sobretudo, em virtude 

da resposta à infecção bacteriana que é modulada pelo hospedeiro (BALLI et al., 

2016; MALLIKARJUN et al., 2016). 

O tratamento da DP consiste basicamente em instituir ações mecânicas com 

o propósito de controlar o surgimento exacerbado de biofilme dental, assim como na 

realização de raspagem e alisamento coronorradicular visando eliminar o acúmulo 

de cálculo dentário. No entanto, pode-se lançar mão de outras alternativas, como a 

terapêutica medicamentosa em caráter associado ou complementar as opções já 

citadas anteriormente. Sendo que agentes químicos e farmacológicos 

frequentemente vêm sendo utilizados como ferramentas importantes para a 

manutenção da saúde periodontal.  

Dentre os agentes terapêuticos utilizados para o controle da DP, têm-se os 

fitoterápicos, antiproteinases, fármacos antimicrobianos e também os anti-

inflamatórios (GUERRERO et al., 2005; ELEVARASU; SEKAR; MURUGAN, 2012; 

SPASOVSKI et al., 2016). Nos quadros mais severos de periodontite os 

antimicrobianos sistêmicos têm se apresentado como uma alternativa viável para a 

resolução desses casos (HERRERA et al. 2008, TELES et al., 2006). A 

administração associada de amoxicilina e metronidazol no tratamento da periodontite 

crônica tem apresentado resultados clínicos e microbiológicos satisfatórios (YEK et 

al., 2010). A raspagem em associação com o uso de amoxicilina e metronidazol, em 

pacientes com periodontite crônica, reduz de forma significativa à necessidade de 

realização de tratamento adicional (CIONCA et al., 2009). 
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Já os anti-inflamatórios têm o potencial de reduzir a ativação das 

prostaglandinas e citocinas que estão relacionadas ao processo inflamatório, 

contudo, esse grupo de fármacos pode suscitar o surgimento de alguns efeitos 

colaterais importantes, como os transtornos ocasionados ao sistema gastrointestinal, 

prejuízos à coagulação, insuficiência hepática e renal, podendo ainda acelerar a 

perda óssea caso o seu uso seja suspenso de forma abrupta (GURGEL et al., 2004). 

 

2.6 GLICLAZIDA 

 

As sulfoniluréias são apontadas como uma classe farmacológica que há muito 

tempo vem sendo utilizada como terapia antidiabética, apresentando eficácia seja 

quando administrada em monoterapia, assim como quando preconizada em terapia 

combinada (RODRIGUEZ et al., 2010), e seu mecanismo de ação consiste na 

liberação de insulina por meio de receptores específicos que estão localizados 

próximo aos canais de potássio ATP-sensíveis que comumente estão presentes nas 

células beta pancreáticas (DALEM et al., 2016). 

A gliclazida caracteriza-se por ser uma sulfoniluréia de segunda geração e 

também por apresentar algumas peculiaridades em sua constituição química. A 

inexistência do anel benzamida em sua molécula contribui para que haja uma maior 

seletividade na ligação com o receptor pancreático de insulina SUR1 (receptor de 

sulfoniluréia tipo 1), não havendo ligação ao receptor cardíaco SUR2 (receptor de 

sulfoniluréia tipo 2). Já a presença do anel nitrogenado em sua constituição fornece 

propriedades antioxidantes a esse fármaco (ASHCROFT; GRIBBLE, 2000). A forma 

da gliclazida MR (liberação prolongada) representa uma molécula modificada que foi 

disponibilizada para ser utilizada uma única vez ao dia. Seu uso como monoterapia 

está associado à redução da hemoglobina glicada de 0,9 a 1,8% (SCHRIJNDERS et 

al., 2016). Contudo, pode-se apontar como principais efeitos colaterais associados 

as sulfoniluréias  a presença de eventos hipoglicêmicos e o ganho de peso 

(KAMIYAMA et al., 2016). 

Estudos apontam que a terapia a base de gliclazida foi capaz de promover 

uma redução tanto nos mediadores inflamatórios quanto nos radicais livres 

(DRZEWOSKI; ZURAWSKA-KLIS, 2006; AVOGARO, 2016). Esses achados estão 

sendo relacionados a uma possível ação antioxidante proveniente da composição 
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peculiar que sua molécula possui (anel nitrogenado azabiciclo-octano) (AVOGARO, 

2016). 

 

 

Figura 1 – Estrutura da gliclazida. 

 

Fonte: BATISTELA et al. (2012). 
Legenda: Estrutura química da gliclazida. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o efeito anti-inflamatório da gliclazida no modelo experimental de 

doença periodontal em ratos.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar macroscopicamente o efeito preventivo da gliclazida em tecido ósseo 

através de modelo experimental de doença periodontal em ratos. 

 

 Realizar avaliações histopatológica e imuno-histoquímica do tecido ósseo a 

partir do efeito preventivo da gliclazida em modelo experimental de doença 

periodontal em ratos. 

 

 Avaliar os marcadores de estresse oxidativo (MDA e GSH) e sistema 

antioxidante a partir do efeito preventivo da gliclazida em modelo experimental 

de doença periodontal em ratos. 

 

 Avaliar os marcadores inflamatórios a partir do efeito preventivo da gliclazida 

em modelo experimental de doença periodontal em ratos. 

 

 

 Quantificar a expressão gênica do  RNAm  para o AKT, NF-KB p65 e Pl3K, 

isolados a partir dos tecidos periodontais. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Foi realizado um ensaio pré-clínico, in vivo, randomizado, cego e controlado 

por solução salina.   

  

4.2 IMPLICAÇÕES ÉTICAS  

 

A manipulação dos animais ocorreu conforme o protocolo aprovado pela 

Comissão de Ética no Ensino e Pesquisa em Animais da UFRN (CEUA), de acordo 

com o processo de número 066/2014. 

 

4.3  LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

Todas as etapas relacionadas ao experimento, que abrange desde o manejo 

dos animais, a obtenção de materiais orgânicos e até mesmo a realização das 

diferentes análises laboratoriais foram realizadas pelo laboratório de Farmacologia 

do Centro de Biociências da UFRN, contando ainda com a colaboração dos 

Departamentos de Morfologia e Bioquímica do referido centro.  

  

4.4  DESCRIÇÃO DOS ANIMAIS E DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

Cerca de 125 ratos machos da raça Wistar foram utilizados no experimento, 

pesando entre 180 e 220g (aproximadamente 60 dias), oriundos do Biotério do 

Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Esses animais foram acondicionados em gaiolas adequadas onde todos tiveram 

acesso à água e à ração para animais de laboratório (Purina - Nuvilab CR-

1autoclavável; Nuvital, SP, Brasil) ad libitum. Durante todo o experimento foram 

submetidos às mesmas condições ambientais, sala climatizada (22C° ±2C°), e com 

ciclo claro-escuro de 12-12 horas. Os mesmos foram divididos em 5 grupos com 25 

animais cada, distribuídos de acordo com o quadro abaixo: 
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Quadro 1 - Divisão dos animais em grupos. 

Grupo Descrição 

Não ligado (NL) Nesse grupo os animais não foram submetidos 

à indução da doença periodontal (DP) e 

também não receberam nenhum tratamento a 

base de fármaco, contudo, foram tratados com 

gavagem de solução salina, que ocorreu antes 

da indução da DP, durante o período de 10 dias 

(solução fisiológica 0,9%).   

Ligado (L) Nesse grupo os animais foram submetidos à 

indução da doença periodontal (DP), mas não 

receberam nenhum tratamento a base de 

fármaco, contudo, foram tratados com gavagem 

de solução salina, que ocorreu antes da indução 

da DP, durante o período de 10 dias (solução 

fisiológica 0,9%). 

GLI 1mg Os animais desse grupo foram submetidos à 

indução da DP por ligadura e receberam o 

tratamento em dose única diária a base de 

gliclazida, que ocorreu antes da indução da DP,  

durante o período de 10 dias (1mg/kg/dia, via 

oral por gavagem). 

GLI 5mg Os animais desse grupo foram submetidos à 

indução da DP por ligadura e receberam o 

tratamento em dose única diária a base de 

gliclazida, que ocorreu antes da indução da DP, 

durante o período de 10 dias (5mg/kg/dia, via 

oral por gavagem). 

GLI 10mg Os animais desse grupo foram submetidos à 

indução da DP por ligadura e receberam o 
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tratamento em dose única diária a base de 

gliclazida, que ocorreu antes da indução da DP, 

durante o período de 10 dias (10 mg/kg/dia, via 

oral por gavagem). 

 Fonte: Autor, 2016. 

4.5  REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO  

 

4.5.1 Modelo de Indução da Doença Periodontal 

 

Os animais foram submetidos ao procedimento de anestesia através da 

injeção intraperitoneal (i.p) na qual utilizou-se o Cloridrato de Ketamina 10% (70 

mg/kg Vetnil, São Paulo, Brasil) e o Cloridrato de Xilazina 2% (10 mg/kg, Calmium, 

São Paulo, Brasil). A doença periodontal foi induzida com o auxílio da inserção 

cirúrgica de um fio de sutura nylon 3-0 estéril (Polysuture, NP45330, São Paulo, 

Brasil) na face cervical do elemento dentário segundo molar superior esquerdo. No 

processo de indução da doença existiu a necessidade da realização de uma 

adaptação no posicionamento do fio, com o intuito de que o nó cirúrgico 

permanecesse voltado para a face vestibular da cavidade oral do animal (figura 2). 

Nesse estudo foi utilizado um modelo de doença periodontal preconizado por alguns 

autores (SAMEJIMA; EBISU; OKADA, 1990; KOIDE et al., 1995), modelo esse que 

foi 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; LEITÃO et al., 2004). 
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Figura 2- Etapas sequenciais durante a inserção da ligadura. 
 

 

Fonte: Autor, 2016. 
Legenda: Realização de procedimento de anestesia inicial i.p com Cloridrato de Ketamina 

10% e Cloridrato de Xilazina 2%. Foi utilizado o fio de sutura nylon 3-0, introduzido na face 
cervical do elemento dentário segundo molar superior esquerdo. O nó foi mantido voltado 
para a face vestibular com fio sendo inserido subgengivalmente. 
 

 

4.5.2 Administração da Terapia à Base de Gliclazida  

 

Utilizou-se um comprimido de gliclazida (Servier, Jacarepaguá, Rio de 

Janeiro, Brasil) 30 mg o qual foi triturado diariamente com a ajuda do gral e do 

pistilo, além disso foi adicionada uma proporção adequada de água destilada para 

resultar na formação da solução. Em seguida cada animal recebeu uma dose 

individualizada do fármaco, que levou em consideração estudos in vivo, que 

observaram os efeitos do fármaco em ratos (REAGAN-SHAW et al., 2008). A 

administração do fármaco gliclazida foi realizada nas doses de 1 mg/kg, 5 mg/kg e 

10 mg/kg através de gavagens diárias durante 10 dias e por via oral. A gavagem 

consiste na inserção de uma sonda de polipropileno para aspiração traqueal que 

apresenta 50 cm de comprimento e calibre 08 F. Introduziu-se a sonda por via oral 

até a porção gástrica do animal, sendo que a solução foi impulsionada com a ajuda 

de uma seringa descartável (figura 3). No dia da realização de indução da doença 

periodontal o método de gavagem foi realizado duas horas após o procedimento 

cirúrgico, em virtude dos animais não apresentarem reflexos suficiente 

imediatamente após a indução para receberem as gavagens devido ao 

procedimento de anestesia.    
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Figura 3- Realização do procedimento de gavagem.  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2016. 

Legenda: A gavagem foi realizada com sonda de polipropileno por via oral. 

         

4.6 EUTANÁSIA DOS ANIMAIS 

 

Após o décimo primeiro dia do início da realização do tratamento, os animais 

foram eutanasiados através de injeção i.p de Tiopental 80mg /kg (0.5 g Cristália, São 

Paulo, Brasil). Em seguida, prosseguiu-se com o deslocamento cervical para 

posterior obtenção das amostras que foram submetidas às diferentes formas de 

análises. 

 

4.7  COLETA DAS AMOSTRAS PARA POSTERIORES ANÁLISES 

 

Logo após a eutanásia, os animais tiveram as suas maxilas removidas e em 

seguida separadas em duas hemi-maxilas, isso aconteceu para cada grupo de 25 

animais. As maxilas provenientes do lado esquerdo de cinco animais foram 

direcionadas para a análise histopatológica, sendo que, dessas cinco foram 

selecionadas três para a análise imuno-histoquímica. As amostras coletadas foram 

fixadas em formol tamponado a 10%, por pelo menos 24 horas, e, posteriormente, 

realizou-se o tratamento para desmineralização e inclusão em parafina. Já os vinte 
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animais remanescentes tiveram as duas hemi-maxilas removidas para a estimativa 

do índice de perda óssea (IPO), no qual o lado esquerdo, que recebeu a indução da 

doença periodontal, foi utilizado como teste e o lado direito, por sua vez, como 

controle para essa análise. Já as amostras do tecido gengival (obtidas desses 

mesmos 20 animais, sendo uma amostra por animal) foram removidas 

delicadamente do tecido ósseo da região situada entre os 1os e 2os molares 

esquerdos na face vestibular, acondicionadas a temperatura de -80ºC e direcionadas 

para análise de citocinas (4 amostras), níveis de MDA (4 amostras), níveis de GSH 

(4 amostras) e níveis de MPO (4 amostras), tendo ainda as amostras reservadas 

para a quantificação de RNAm (4 amostras), as quais foram armazenadas em 

reagente Trizol (Life Technologies, California, USA) (figura 4).  

 

Figura 4- Distribuição das amostras por grupo.  

             

 

 

. 

 

 

Fonte: Autor, 2016 
Legenda: Divisão das amostras por grupos de 25 animais. 

 

25 Animais

Morfometria
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Histopatológico
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29 
 

4.8 MODALIDADES DAS ANÁLISES 

 

4.8.1 Análise Morfométrica e Macroscópica do Osso Alveolar 

 

Após a eutanásia, as hemimaxilas, num total de vinte por grupo, foram 

extraídas e fixadas em formol tamponado a 10%, durante 24 horas. Logo depois 

dessa etapa, foi removido todo o tecido mole que estava aderido ao tecido duro, 

ficando o tecido duro imerso em azul de metileno a 1%, por 5 minutos, com o intuito 

de diferenciar a estrutura óssea do dente e, em nível macroscópico, averiguar a 

existência ou não de reabsorção óssea e exposição radicular. Para quantificar a 

reabsorção óssea, as duas hemiarcadas tiveram que ser adaptadas sobre a 

superfície de lâminas de massa de modelar. Posteriormente foram capturadas as 

imagens utilizando um aparelho de fotografia digital padronizada (Olympus SC30) 

com aumento de 4 vezes e em seguida foram salvas no formato JPG. As amostras 

foram posicionadas com a face oclusal dos dentes direcionados perpendicularmente 

ao aparelho digital. A estimativa da perda óssea alveolar foi mensurada com a ajuda 

de um Software de imagem (Adobe Photoshop CS3), no qual foi realizada a medição 

da área entre a junção amelo-cementária (JAC) e as cristas ósseas alveolares. O 

cálculo das medidas foi realizado inicialmente em pixels para depois converter em 

mm através do uso de um padrão de milímetros que foi fixado ao lado das maxilas. 

Três medidas da superfície radicular foram obtidas de cada um dos primeiros 

molares (pois apresentam 3 raízes cada) e 2 medidas nos segundos e terceiros 

molares (possuem duas raízes cada). E a perda total do osso alveolar foi mensurada 

realizando o somatório das medições dessas superfícies radiculares (IPO) em região 

de maxila esquerda, e em seguida subtraindo essa soma dos valores obtidos do 

maxilar direito (controle sem ligadura), em milímetros (SAMEJIMA; EBISU; OKADA, 

1990; CARVALHO et al., 2011) (figura 5).  
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Figura 5- Estimativa da perda óssea.  

 

Fonte: Autor, 2016. 
Legenda: A: Tecido dentário e ósseo em magnificação de 4x apresentando o padrão em 
milímetros.  B: Realizou-se a medida em sete pontos distintos, localizados entre o nível de 
reabsorção óssea alveolar e a junção amelo-cementária. 

 

4.9 REALIZAÇÃO DA ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA 

 

Logo após a eutanásia, os animais tiveram suas hemiarcadas (5 amostras por 

grupo) removidas e posteriormente fixadas em formol tamponado a 10% durante o 

período de 24 horas, sendo depois disso submetidas ao tratamento com ácido nítrico 

a 5%, por 14 dias (o ácido era trocado diariamente), com a finalidade de 

desmineralizar a peça. Após essas etapas foi realizado o processamento histológico 

descrito 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); 
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 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®  

 

Durante a análise microscópica das hemiarcadas com a coloração HE, foi 

levada em consideração a região entre os primeiros e segundos molares, na qual 

foram avaliados os seguintes aspectos inflamatórios: presença e intensidade de 

infiltrado inflamatório além da integridade do osso alveolar e cemento. A essas 

observações atribuiu-se escores que foram verificados e classificados por um 

Patologista, de forma simples-cego (MENEZES, 2003; LEITÃO et al., 2005), em 

consonância  com as informações contidas no quadro abaixo: 

 

Quadro 2 - Escores atribuídos para a análise histológica dos tecidos periodontais de 

sustentação.   

Scores Aspectos histológicos 

0  Infiltrado celular ausente ou discreto, restrito a 
gengiva marginal; 

 Processo alveolar preservado; 

 Cemento preservado 

1  Infiltrado celular moderado, presente na gengiva 
inserida;  

 Pequena reabsorção do processo alveolar;  

  Cemento preservado 

2  Infiltrado celular acentuado, presente na gengiva e 
ligamento periodontal;  

 Processo alveolar com reabsorção acentuada;  

 Destruição parcial do cemento 

3  Infiltrado inflamatório acentuado; 

 Completa reabsorção alveolar;  
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 Destruição acentuada do cemento 
Fonte: Quadro elaborado e baseado na consulta ao artigo de LEITÃO et al. (2005). 

 

4.9.1 Realização da Análise Imuno-histoquímica da Expressão de RANK-L, 

RANK, OPG, Catepsina K, MMP-2, SOD e Gpx-1 nos Tecidos Periodontais de 

Suporte. 

 

Para a realização dessa análise secções de tecido periodontal apresentando 

3 μm de espessura (sendo três amostras por grupo) foram conseguidas com o 

auxílio de um micrótomo e logo depois transferidas para lâminas especiais cobertas 

por gelatina. Em seguida cada secção foi desparafinizada e reidratada.  

Os cortes de tecido periodontal obtidos foram submetidos ao processo de 

lavagem e em seguida incubados com os anticorpos primários elencados a seguir 

(Santa Cruz Biotechnology, Interprise, Brasil): MMP-2, 1: 400;RANK, 1:400, RANKL, 

1: 400; OPG, 1: 400; Catepsina K: 1: 400; SOD, 1:400 e GPx-1, 1:400.  Esses cortes 

também foram lavados e incubados com os anticorpos secundários estrepto-avidina 

conjugada com HRP (Biocare médicos, Concord, CA, EUA) durante o período de 30 

minutos.  A obtenção da imuno-reatividade para MMP-2,RANK, RANK-L, OPG, Gpx-

1, Catepsina K e SOD foi observada usando um kit para detecção colorimétrica 

adotando as recomendações sugeridas pelo fabricante (TrekAvidin-HRP rótulo + kit, 

Biocare médicos, Dako, EUA).  

A seguir tem-se a descrição das etapas da imuno-histoquímica: 

 Amostras submetidas a cortes com 3 µm 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); 
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 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);  

 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®    
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4.9.2 Teste de Elisa para Dosagem dos Níveis de IL-1β e TNF-α nos Tecidos 

Gengivais 

 

Foi realizada a coleta de amostras gengivais (4 amostras por grupo) da região 

vestibular dos molares superiores esquerdos sendo num primeiro momento 

armazenadas a -80C° para depois serem analisadas. Posteriormente essas 

amostras foram homogeneizadas e processadas. Os 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) e TNF-α (intervalo de detecção: 62.5–4000 pg/mL; limite mínimo: 

50 ng/mL recombinante para ratos TNF-α) foram obtidos com a utilização dos kits 

comerciais de ELISA (R&D Systems Minneapolis, MN, EUA). As amostras em sua 

totalidade foram medidas a 490 nm.  

De forma geral, placas de microtitulação foram revestidas durante o período 

da noite a 4°C com anticorpos de ratos contra IL-1β e TNF-α. Após essa etapa as 

placas foram bloqueadas, as amostras e os padrões foram adicionados em várias 

diluições em duplicata e incubados a 4C° por 24 horas. As placas foram submetidas 

à lavagem com tampão durante três vezes e prosseguiu-se com a adição dos 

anticorpos 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%). Após esse momento 

elas foram incubadas à temperatura ambiente durante 1 hora e lavadas.  Em 

seguida, 50 mL de avidin-HRP (1:5000) foi adicionado. No momento seguinte, o 

reagente colorimétrico o-fenilenodiamina (50 mL) foi acrescido depois de 15 minutos 

e as placas foram incubadas no escuro a 37C° pelo período de 15-20 minutos. A 

reação enzimática foi interrompida com a ação do H2SO4 e as medidas foram 

conseguidas com absorbância de 490nm. Já os valores foram apresentados em 

pg/mL. 

 

4.9.3 Análise dos Níveis de Malonaldeído (MDA) 

 

O malonaldeído (MDA) caracteriza-se por ser um produto final resultante da 

peroxidação lipídica, muito útil para quantificar o aumento de radicais livres 

presentes nas amostras gengivais (PATIL et al., 2016). Dessa forma, as amostras (4 

por grupo) foram suspensas em tampão Trisma HCl 1: 5 (w / v) e também foram 

cortadas com tesoura, durante 15 seg, em cima de uma placa que estava 
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acondicionada com gelo. A suspensão obtida foi homogeneizada por 2 minutos com 

a ajuda de um homogeneizador e centrifugada a 2500 x g a 4 ° C durante 10 min. 

Em seguida os sobrenadantes foram avaliados para a determinação do teor de MDA 

e inseridos em microplacas. E a absorbância de todas as amostras foi medida a 

586nm. Sendo os resultados expressos em nanomoles de MDA por grama de tecido. 

  

4.9.4 Análise dos Níveis de Glutationa (GSH) 

 

Os níveis de GSH, presentes nos tecidos gengivais, foram mensurados com o 

propósito de avaliar a atividade antioxidante. Adicionou-se 0,02 M de EDTA as 

amostras gengivais do tecido preparado, sendo 4 por grupo, e posteriormente elas 

foram armazenadas a – 80 C° até a sua utilização. Após a homogeneização dos 

tecidos (0,25 mL de 5% solução), foram adicionados 320 ml de água destilada e 80 

ml de TCA a 50%. As amostras de tecido gengival foram centrifugadas a 3000 rpm 

por 15 minutos a  4 C°. Logo após a obtenção do 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 absorbância foi mensurada a 420 nm, e os 

resultados foram descritos como unidades de GSH por miligrama de tecido. 

 

4.9.5 Dosagem de Mieloperoxidase (MPO)  

 

O acúmulo de neutrófilos em amostras gengivais foi mensurado através da 

dosagem de MPO. Foram coletadas 4 amostras gengivais por grupo no dia do 

sacrifício dos animais que posteriormente foram armazenadas a -80Co até sua 

utilização. Essas amostras foram homogeneizadas e centrifugadas (2000X g durante 

20 minutos), sendo que a atividade de MPO foi avaliada levando em consideração o 

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

Procedeu-se com a homogeneização das amostras teciduais em tampão de 

brometo de hexadecil-metil-amônio (HTAB). Após isso, as amostras foram 

congeladas. Em seguida, adicionou-se mais tampão HTAB com o propósito de 

compor 400μl de tampão para 15mg de tecido. Foi realizada uma nova 

homogeneização. Sendo que, as amostras foram centrifugadas a 4.500 rpm por 12 

minutos. Ao término da centrifugação, 0,1ml do sobrenadante foi removido e a este 

adicionou-se 2ml da solução de o-dianisidina, tampão fosfato de sódio, peróxido de 
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hidrogênio e água destilada. Após esse momento, a mistura formada foi introduzida 

em um espectrofotômetro com a finalidade de medir a absorvância em 460nm nos 

tempos 0, 30 segundos, 78 segundos e 5 minutos. Levando em consideração que 

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

Com os tempos mencionados anteriormente, foi feita uma curva e foi selecionado o 

tempo de 1 minuto como aquele que melhor representou o evento. 

 

4.9.6 Avaliação da Expressão Gênica por RT-PCR (PCR em tempo real) 

 

A realização da análise do RT-PCR quantitativo (caracteriza-se por ocorrer 

uma reação de transcrição reversa seguida da reação da polimerase em cadeia) foi 

conseguida através do uso do Primer SYBR Green Master Mix. O RNA total, 

proveniente dos tecidos gengivais, foi extraído com o auxílio do reagente Trizol (Life 

Technologies, Califórnia, EUA) conforme preconiza Chomczynski e Sacchi, 2006. O 

isolamento e o processo de purificação do RNA foram obtidos com a utilização do 

SV total RNA Isolation System (Promega Corporation, EUA). Determinou-se a 

concentração de RNA a partir da densidade óptica tomando como base o 

comprimento de onda de 260 nm (utilizando OD260, unidade equivalente a 40 µg / ml 

de RNA). Foram convertidos cinco microgramas do RNA isolado total para cDNA 

contidos numa mistura reacional que apresentava 4 µl x 5 tampão de reação, 2µl de 

dNTP,(10mM), 20 unidades de inibidor de RNase, 200 unidades de vírus aviário-

mieloblastose (AMV) de transcriptase reversa e 0,5 µg de Primer oligo (dt) (High-

Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, Foster City, USA), num volume total de 

20µl. Com a mistura sendo incubada a 42 ° C por 60 min, e a reação teve seu 

término com o aquecimento a 70 ° C durante 10 min. A expressão gênica foi 

analisada através da amplificação por PCR com o uso de pares de primers e sua 

sequência gênica (Quadro 3): GADPH- Rattus norvegicus, Pl3K,  AKT e NF- KB 

(Biosystems, USA). Foram colocados em placas sendo essas logo em seguida 

inseridas em um termociclador Step One Plus Plus (Applied Biosystems, EUA), 

seguindo as recomendações do fabricante. Convencionou-se que cada 1 × PCR 

Master Mix, 2,5 ul de cDNA seria adicionado num volume final de 20 ul. A análise do 

PCR foi realizada sob as seguintes condições: 95 ° C por 5 min e 40 ciclos de 30 s a 

95 ° C, 30 s a 52-60 ° C (com base no alvo), e 60 s a 72 ° C. A ocorrência de 

variação da curva relativa quantitativa quando comparada com o grupo controle 
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(grupo não induzido + solução salina) foi calculada através do método comparativo 

Ct, no qual Ct corresponde ao número do ciclo em que a primeira fluorescência 

ultrapassa o limiar. Dessa forma, os valores do Ct para cada amostra foram obtidos 

ao subtrair os valores de Ct para o GADPH, do valor Ct do gene alvo. A 

especificidade dos produtos oriundos do PCR foi ratificada por meio de curvas de 

fusão. 

 

Quadro 3 - Sequência de expressão gênica 

ANÁLISE PRIMER INICIADOR PRIMER REVERSO 

GADPH AACTTGGCATCGTGGAAGG GTGGATGCAGGGATGATGTTC 

Pi3K CAGGAAAGCAGGAAAAGTGC CGAAGACCAGCTCAATA 

AKT TCACCTCTGAGACCGACACC ACTGGCTGAGTAGGAGAACTG 

NFKB TCTGCTTCCAGGTGACAGTG ATCTTGAGCTCGGCAGTGTT 
Fonte: Autor, 2016 

 

4.9.7 Análise Estatística 

 

Ao obter os resultados esses foram transferidos para planilhas eletrônicas, 

com o auxílio do Programa Excel (Microsoft Office 2010®), e depois exportados para 

o programa  GraphPad Prism 5.0 (versão 5.0, La Jolla, CA, USA), sendo então 

submetidos à estatística descritiva e inferencial com a finalidade de testar as 

hipóteses levantadas no presente trabalho.  

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

adequado, através de medianas. Sendo os testes de análise da variância e de 

Bonferroni utilizados para o cálculo das médias, já os testes Kruskall-Wallis e Dunn´s 

foram empregados para comparar medianas. O valor de p foi considerado 

significativo quando p  ˂ 0.05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 ASPECTOS MACROSCÓPICOS E ESTIMATIVA DO ÍNDICE DE PERDA 

ÓSSEA ALVEOLAR 

 

Os animais pertencentes aos seguintes grupos com doença periodontal 

induzida (L), (GLI 5 mg / kg) e (GLI 10 mg / kg) apresentaram perda óssea alveolar 

considerável em relação ao grupo NL (NL = 0.25 ± 0.1 mm; L = 4.3 ± 1.4 mm; GLI 

5mg/kg= 3.8 ± 1.9; GLI 10mg/kg= 4.7 ± 1.8, p < 0.001). Por outro lado notou-se que 

o tratamento com GLI 1mg / kg conseguiu amenizar o processo de perda óssea 

alveolar ocasionada pela DP (GLI 1 mg/kg 3.3 ± 1.3; p < 0.05). 

 

Gráfico 1 - Índice de perda óssea alveolar. 

            

Fonte: Autor, 2016. 
Legenda: Os valores são apresentados como médias ± DP (comparação com L *** p <0.001, 
* p <0.05). 
 

Esses achados também são evidenciados na Figura 5, que mais uma vez 

mostra o aspecto macroscópico do grupo NL sem reabsorção do osso alveolar 

quando comparado com o grupo L. Já a Figura 6 exibe a forma macroscópica dos 

grupos de animais que receberam a indução da doença periodontal e que foram 

tratados com a gliclazida. Percebe-se que o GLI 1 mg / kg apresentou uma menor 

perda óssea em comparação com os demais grupos tratados com o fármaco.  
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Figura 5 - Aspectos macroscópicos da perda óssea alveolar 

 

                          

                           

Fonte: Autor, 2016. 
Legenda: A) Grupo NL demonstrando ausência de reabsorção óssea alveolar (estrelas).  B) 
Grupo L apresenta severa reabsorção óssea com exposição radicular (setas). 
 

Figura 6 - Aspectos macroscópicos da perda óssea alveolar 

 

 

 

GLI 1mg GLI 5mg GLI 10mg 

NL L 

A B 

C D E 
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Fonte: Autor, 2016. 
Legenda: C) Grupo tratado com GLI 1mg/kg demonstra diminuição na perda óssea alveolar 
(setas).  (D) Grupos tratados com o GLI 5mg/kg e GLI 10 mg/kg (E) mostrando grande perda 
óssea (setas).Imagens foram obtidas com magnificação original de 4x. 
 

5.2 AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA 

 

A avaliação histopatológica evidencia que a perda óssea foi reduzida em 

animais ligados e tratados com GLI 1mg/kg quando comparado aos animais tratados 

com as doses de GLI 5mg/kg e GLI 10mg/kg. Indícios da presença de um discreto 

infiltrado celular restrito à área de gengiva inserida, preservação de osso alveolar e 

do cemento são perceptíveis no grupo GLI 1mg/kg (lâmina C). Já a análise do grupo 

NL mostra que a estrutura do periodonto encontra-se preservada sendo a gengiva, o 

ligamento periodontal, cemento e osso alveolar facilmente perceptíveis (lâmina A). O 

grupo L, o qual não foi submetido a nenhum tratamento, manifestou indícios de 

infiltrado de células inflamatórias em associação com uma grande destruição do 

cemento e processo alveolar, o que o levou a receber um escore médio de 3 (lâmina 

B). 
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Figura 7 - Análise histopatológica dos grupos estudados 

 

 

                                      

 

 

 

                                                      

                                                                                                                                                 

Fonte: Autor, 2016: 
Legenda: (A) Periodonto Normal. (B) Periodonto de um rato com periodontite (que recebeu 
solução salina) exibindo osso alveolar e reabsorção do cemento (cemento descontínuo) e 
infiltração de células inflamatórias. (C) Periodonto de um rato com periodontite (tratado com 
GLI 1mg / kg) apresentando inflamação reduzida e diminuição da perda de osso alveolar.  (D) 
Periodonto de um rato com periodontite tratado com GLI 5 mg / kg  mostrando aumento do 
infiltrado inflamatório e perda óssea alveolar. (E) Periodonto de um rato com periodontite e 
que foi tratado com GLI 10mg/kg que também revelou a presença de infiltrado inflamatório 
associada à ocorrência de perda óssea alveolar. Os cortes foram corados com H e E. 
Ampliação original de 40 ×. Barras de escala = 100 pm.  

 

Os grupos tratados com GLI 5 e 10 mg / kg manifestaram sinais da presença 

de infiltração de células inflamatórias com destruição extensa do cemento e 

processo alveolar, os animais desses grupos receberam escores médios de 3 (2-3 ) 

e 3 (3-3), respectivamente (lâminas D e E). 

NL L 

GLI 1mg GLI 5mg GLI 10mg 

Lâmina A Lâmina B 

 

Lâmina A 

Lâmina C 

 

Lâmina D 

 

Lâmina E 
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Quadro 4- Análise histopatológica dos tecidos periodontais de ratos com DP 

induzida.  

Escores Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo 

3(1-3) NL L GLI 1mg GLI 5mg GLI 10mg 
 

 Mi(Q25-Q75) 0(0-0) 3(3-3)# 1(1-1)* 2(2-3)# 3(3-3)# 

Fonte: Autor, 2016. 

#p<0.05, comparado ao grupo NL. *p<0.05, comparado aos grupos L, GLI 5mg 

e GLI 10mg. 

 

5.3 ANÁLISE IMUNOHISTOQUÍMICA PARA OS MARCADORES DE INFLAMAÇÃO 

E PERDA ÓSSEA 

 

Os tecidos periodontais do grupo submetido à doença periodontal e sem 

tratamento grupo (L) apresentaram imunomarcação acentuada quando comparado 

ao grupo NL, para os seguintes anticorpos: MMP-2, RANK, RANK-L, Catepsina K, 

SOD e GPx-1 (grupo NL- Figura 10 A, D, G, J; Figura 11 A, D e G; e grupo L- Figura 

10 B, E, H e K; Figura 11 B, E e H).  Já o grupo tratado com GLI (1 mg / kg) reduziu 

a imunomarcação para o MMP-2, RANKL, RANK , Catepsina K, SOD e GPx-1 nos 

tecidos periodontais de ratos submetidos a DP (Figura 10 C, I, F, e Figura 11C e F). 

Enquanto que se observou uma marcação intensa para OPG no grupo tratado com 

GLI 1 mg / kg ( Figura 10 L; 11 I, respectivamente). O grupo (L) apresentou alta 

imunomarcação para MMP-2, RANK, RANK-L, Catepsina K, SOD e GPx-1 (Figura 

10 B, E, H, e Figura 11 B, E e H,).  
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Figura 8 - Fotomicrografia dos tecidos periodontais de ratos mostrando imunomarcações 

para MMP-2, RANK, RANK-L e OPG. 

 

 

 

Fonte: Autor, 2016. 
Legenda: Ratos do grupo NL (A, D, G, J); Ratos submetidos à ligadura (B, E, H, K); Ratos 
submetidos a ligadura e tratados com GLI  (1 mg / kg) (C, F, I, L). As imagens são 
mostradas na ampliação de 40 ×. Barra = 100 um. A seta indica elevada ou moderada 
imunomarcação no ligamento periodontal ou no osso alveolar. Asterisco indica coloração 
leve no ligamento periodontal ou o osso alveolar. Triângulo e asterisco indicam coloração 
leve de OPG nos osteoclastos. Triângulo e seta indicam alta imunomarcação dos 
osteoclastos.  
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Figura 9 - Fotomicrografia dos tecidos periodontais de ratos mostrando imunomarcações 

para CAT, SOD e GPx-1. 

 

 

Fonte: Autor, 2016. 
Legenda: Ratos não ligados (A, D e G); ratos do grupo ligado (B, E e H, ); ratos submetidos 
a ligadura e tratados com GLI (1 mg / kg) (C, F e I). As imagens são mostradas na 
ampliação de 40 ×. Barra = 100 um. A seta indica coloração alta ou moderada no ligamento 
periodontal ou o osso alveolar. Asterisco indica imunomarcação leve no ligamento 
periodontal ou o osso alveolar. Triângulo indica intensa marcação da Catepsina K no osso 
alveolar. Asterisco e triângulo indicam leve marcação de Catepsina K no osso alveolar.  

 

5.4 IMPACTO DO TRATAMENTO COM GLICLAZIDA SOBRE OS MARCADORES 

DE ESTRESSE OXIDATIVO 

 

Todos os grupos induzidos e tratados com gliclazida tiveram a atividade de 

MDA reduzida (p <0.05). Contudo, o tratamento da DP com GLI não mostrou 

redução estatisticamente significativa dos níveis de GSH (p> 0.05) em comparação 

com o grupo L (gráficos 3 e 4). 
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Gráfico 2- Análise dos níveis de MDA. 

        

Fonte: Autor, 2016. 
Legenda: Níveis de MDA nos grupos NL, L, e nos grupos tratados com GLI 1mg/kg, 5 

mg/kg, e 10  mg/kg (p <0.05).  

 

Gráfico 3- Análise dos níveis de GSH. 

 

                

Fonte: Autor, 2016. 
Legenda: Níveis de GSH nos grupos NL, L, e nos grupos tratados com GLI 1mg/kg, 5 mg/kg, 

e 10  mg/kg (p> 0.05). 
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5.5 MARCADORES INFLAMATÓRIOS IL-1β, TNF- α e MPO 

 

Analisando os níveis da citocina pró-inflamatória IL-1β notou-se que ocorreu 

uma redução estatisticamente significativa no grupo que recebeu o tratamento com 

GLI 1 mg / kg (p <0.05) em comparação com o grupo (L). Dentre os grupos tratados 

com a gliclazida, o grupo (GLI 1 mg/kg) também foi o que apresentou os menores 

níveis de TNF-α (p <0.05).  

 

Gráfico 4 - Níveis de IL-1β. 
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Fonte: Autor, 2016. 
Legenda: Níveis de IL-1β nos grupos NL, L, GLI1, GLI 5 e GLI 10 (p ˂0.05). 
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Gráfico 5 - Níveis de TNF-α. 
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Fonte: Autor, 2016. 
Legenda: Níveis de TNF-α nos grupos NL, L, GLI1, GLI 5 e GLI 10 (*p ˂0.05). 

 

Gráfico 6 - Níveis de MPO. 

 

            

Fonte: Autor, 2016. 

Legenda: *p<0.01 comparando os grupos GLI1mg e NL ao grupo L. 
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5.6 EXPRESSÃO GÊNICA RT-PCR 

 

Entre os grupos tratados com GLI apenas a dose de GLI 1mg/kg conseguiu 

reduzir simultaneamente a expressão de NF-KB p65, de Pl3K e também do AKT em 

comparação ao do grupo L (p <0.01). A dose de GLI 5 mg de tratamento / kg  

reduziu a expressão do Pl3K em comparação com o grupo L (p <0,05). Já a dose de 

GLI 10 mg / kg no entanto, promoveu o aumento significativo para a expressão 

gênica do NF-KB p65 , do Pl3K e também do AKT em comparação a todos os 

grupos tratados ou não com GLI (p <0.01).  

 

 

Gráfico 7 - Efeitos da gliclazida na expressão gênica do NF-ҡB p65 em ratos com DP.  

 

              

Fonte: Autor, 2016. 
Legenda: A expressão do RNAm do NF-KB p65 foi diminuída em GLI 1 mg / kg  ( p <0,01, 
fig. 8) e no grupo NL quando comparados ao grupo L. A dose de GLI 10mg/kg por sua vez 
aumentou os níveis de expressão gênica quando comparada aos demais grupos.  
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Gráfico 8 - Efeitos da gliclazida na expressão gênica do Pl3K em ratos com DP.  
 

             

Fonte: Autor, 2016. 
Legenda: A expressão do RNAm do Pl3K foi reduzida no grupo GLI 1mg/kg em comparação 
ao grupo  L (p <0.05). A dose de GLI 5mg/kg conseguiu promover uma leve redução nos 
níveis de RNAm do Pl3K quando comparada ao grupo L. E o grupo GLI 10 mg/kg aumentou 
a expressão do Pl3K em relação a todos os grupos.  
 

 

 

Gráfico 9 - Efeitos da gliclazida na expressão gênica do AKT em ratos com DP.  
 

         

Fonte: Autor, 2016. 
Legenda: O grupo GLI 1mg/kg reduziu a expressão do RNAm do AKT em comparação ao 
grupo L (p <0.05). A dose de GLI 5mg/kg não apresentou valores significativos quando em 
comparação com o grupo L. E o grupo GLI 10mg/kg foi capaz de promover o aumento da 
expressão do RNAm do AKT em relação a todos os grupos do experimento.  
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6 DISCUSSÃO 

 

Numerosos estudos têm abordado e elucidado os mecanismos biológicos que 

estão envolvidos na doença periodontal. A resposta inflamatória, que ocorre no 

periodonto e tecidos de suporte em decorrência da invasão de bactérias 

patogênicas, provoca uma série de reações que quando não controlada, pode 

resultar na perda dos tecidos de suporte dentário como o osso alveolar e o 

ligamento periodontal (GRAVES; OATES; GARLET, 2011). Evans e Fox (2007) têm 

elucidado os mecanismos que estão envolvidos no metabolismo ósseo e na perda 

óssea alveolar. Notou-se que alguns fatores estão envolvidos nesse processo, 

como: citocinas (IL-1β e TNF-α), prostaglandinas, metaloproteinases e o sistema 

RANK-RANKL-OPG (BOSTANCI et al., 2011).  

A busca por um melhor entendimento sobre a patogenia da doença 

periodontal vem contribuindo para esclarecer o mecanismo de ação de 

medicamentos comumente utilizados no tratamento da doença, assim como também 

propiciou o estudo de novos fármacos, os quais têm o potencial de auxiliar na 

resposta do hospedeiro e no controle da perda óssea alveolar (ELEVARASU; 

SEKAR; MURUGAN, 2012). 

O tratamento da DP consiste essencialmente em realizar ações mecânicas 

com a finalidade de controlar o surgimento acentuado de biofilme dental, assim 

como na realização de raspagem e alisamento coronorradicular com o propósito de 

eliminar o acúmulo de cálculo dentário. Contudo, pode-se considerar outras 

alternativas, como o tratamento a base de fármacos, seja em caráter associado ou 

complementar as opções já mencionadas anteriormente. Sendo que agentes 

químicos e farmacológicos comumente vêm sendo empregados como ferramentas 

de grande valia para a manutenção da saúde periodontal.  

Alguns estudos têm demonstrado os benefícios clínico e microbiológico do 

uso sistêmico de antimicrobianos como complementar a terapia periodontal 

mecânica (ROONEY et al., 2002; GUERRERO et al., 2005). Dentre eles, pode-se 

apontar as tetraciclinas, as penicilinas e o metronidazol como fármacos que 

apresentaram efeito satisfatório (WINKEL et al., 2001; EHMKE et al., 2005). Ao 

instituir a terapia antimicrobiana sistêmica como tratamento da doença periodontal 

se faz necessário ponderar os riscos e benefícios relacionados a tal conduta. Dentre 

os riscos pode-se apontar a ocorrência de reações adversas ao medicamento e o 
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surgimento de resistência bacteriana. A administração sistêmica de anti-inflamatórios 

não esteroidais (AINES) também se apresenta como uma alternativa complementar 

no tratamento da doença periodontal, essa classe de fármacos é capaz de reduzir a 

ativação das prostaglandinas e citocinas que estão envolvidas no processo 

inflamatório (GURGEL et al., 2004; KIRKWOOD; CIRELLI; GIANNOBILE, 2007; 

NAGI et al., 2015), entretanto, os AINES são conhecidos por apresentarem vários 

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

Objetivando amenizar os efeitos adversos ocasionados por antibióticos e anti-

inflamatórios, buscou-se estudar novas alternativas terapêuticas que pudessem 

auxiliar no controle da doença periodontal. Estudos evidenciam que a terapia a base 

de gliclazida conseguiu promover uma redução tanto nos mediadores inflamatórios 

quanto nos radicais livres (DRZEWOSKI; ZURAWSKA-KLIS, 2006; AVOGARO, 

2016). Essas observações estão sendo relacionadas à ação antioxidante que o 

fármaco gliclazida apresenta devido à sua composição molecular peculiar (anel 

nitrogenado azabiciclo-octano) (AVOGARO, 2016). 

No nosso estudo o uso da gliclazida na dose de 1mg/kg apresentou uma 

redução da perda óssea (IPO= 3.3) quando comparado com o grupo L (IPO= 4.3). A 

análise histopatológica também evidencia que a perda óssea foi reduzida em 

animais ligados e tratados com GLI 1mg/kg quando comparado aos animais ligados 

(L) e que não receberam nenhuma terapia farmacológica a base de gliclazida. Pois 

no grupo GLI 1mg/kg ocorreu apenas à presença de um discreto infiltrado 

inflamatório e as estruturas periodontais foram preservadas, como osso alveolar e 

cemento. Diferentemente do que foi observado no grupo L, o qual manifestou um 

intenso infiltrado inflamatório em associação com uma extensa destruição do 

cemento e do processo alveolar. 

Na dose de GLI 1mg/kg foram observados baixos níveis de malonaldeído 

(MDA), o que indica uma menor peroxidação lipídica, e consequentemente uma 

redução do processo inflamatório, bem como das enzimas de destruição da matriz 

óssea extracelular. Estes achados em relação à atividade antioxidante da gliclazida 

corroboram os resultados de outras pesquisas. Para investigar o efeito protetor da 

gliclazida sobre o estresse oxidativo em neuropatia periférica diabética (NPD) foi 

realizado um estudo com animais, sendo que ao comparar ratos diabéticos e sem 

tratamento com os ratos diabéticos e que receberam tratamento a base de gliclazida 

notou-se que o grupo tratado apresentou redução nos níveis de MDA (WU et al., 
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2012). Chen et al ( 2010) em seu estudo verificaram que níveis de MDA foram 

maiores no grupo de animais diabéticos do que nos grupos tratados com gliclazida. 

Já no fluido gengival (GCF) de pacientes com periodontite agressiva generalizada 

foram encontrados níveis aumentados de malonaldeído e diminuição da SOD 

(GHALLAB et al., 2015). 

Além da redução da peroxidação lipídica, foi verificado que no grupo tratado 

com a dose de 1 mg/kg de gliclazida também ocorreu uma redução  da 

imunomarcação para o superoxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase-1 (GPx-

1). SOD catalisa a reação de superóxido O2 em peróxido de hidrogênio H2O2 

(PERRY et al., 2010). A GPx-1 é uma enzima chave na remoção de peróxido de 

hidrogênio (H2O2) em sistemas biológicos (NG et al., 2007). Segundo Liu et al. 

(2014) os níveis de SOD mais elevados em pacientes com periodontite, pode ser 

explicado pelo maior estímulo a produção de SOD para se obter proteção biológica 

aumentada durante a geração de superóxido na inflamação periodontal. Em células 

pancreáticas, SOD e GPx-1 são expressos comumente em níveis baixos. Contudo, 

níveis elevados de SOD e GPx-1 foram confirmados em virtude do aumento da 

expressão de ROS nas células produtoras de insulina (LAYBUTT et al., 2002).   

Em relação às citocinas envolvidas no processo inflamatório da doença 

periodontal pode-se verificar uma redução nos níveis de IL-1β e TNF-alfa, para o 

grupo tratado com gliclazida na dose de 1mg/kg. Sabe-se que essas citocinas estão 

envolvidas na ativação das metaloproteinases, bem como na redução da expressão 

de OPG favorecendo assim a ligação RANK-RANKL, o que favorece a 

osteoclastogênese. Assim observou-se uma redução da imunomarcação da 

metaloproteinase MMP-2 e da catepsina k, com menor destruição tecidual, e menor 

metabolismo ósseo relacionado aos osteoclastos, pois a imunomarcação da RANKL 

reduziu-se, enquanto de OPG aumentou no grupo tratado com gliclazida na dose de 

1mg/kg. Quanto à regulação dos fatores de transcrição gênica para a quantificação 

do RNA mensageiro, pode-se verificar uma redução significante nos níveis de NF-kB 

p65 explicando a redução nos níveis de citocinas inflamatórias.  

As observações da análise imuno-histoquímica apresentam associação com 

os resultados histopatológicos e macroscópicos, ratificando a relação da IL1-β e do 

TNF-α com a neutrofilia e a osteoclastogênese. Os grupos que apresentaram níveis 

elevados das citocinas IL-1β e TNF-α exibiram grande perda óssea alveolar e maior 

expressão de MMP-2, Catepsina K, RANKL e MPO, esses resultados estão de 
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acordo com outros estudos que foram realizados em animais e humanos 

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

Durante o processo que resulta na perda óssea alveolar, a matriz orgânica do 

tecido ósseo é degradada por duas grandes famílias de enzimas proteolíticas, as 

proteinases de cisteína (como a catepsina K) e as metaloproteinases (MMP-2 e 

MMP-9). De acordo com o estudo de Tenenbaum (2002) na doença periodontal 

pode ocorrer um desequilíbrio entre as proteinases e seus inibidores (TIMPs), com a 

tendência de ser favorável as proteinases, o que pode resultar em destruição 

tecidual. As MMP, que representam uma família de endopeptidases que dependem 

de zinco para atuar na degradação da matriz óssea presente na doença periodontal, 

foram encontradas tanto no fluido crevicular gengival quanto nos tecidos gengivais 

de humanos (SMITH et al., 2004). 

A outra enzima proteolítica que está envolvida no processo de degradação da 

matriz orgânica é a Catepsina K, que se apresenta como uma protease de cisteína 

que é liberada por osteoclastos maduros para degradação de colágeno tipo I, maior 

componente orgânico proteico da matriz óssea. A catepsina K é um importante 

marcador da atividade dos osteoclastos, apresentando relativa abundância e 

seletividade em comparação a outras colagenases nessas células (SOUNG DO et 

al., 2013). Mogi e Otogoto (2007) observaram uma maior expressão de Catepsina K 

no FCG de indivíduos com periodontite crônica ao comparar com pacientes 

saudáveis.  Alguns estudos pré-clínicos sinalizam que fármacos que agem inibindo a 

catepsina K surgem como uma classe nova de drogas que tem o potencial de 

controlar a reabsorção óssea mantendo a aposição óssea (STOCH; WAGNER, 

2008; DUONG, 2012). Em nosso trabalho a redução da imunomarcação da 

Catepsina K no grupo que recebeu o tratamento com GLI (1mg/kg) sugere que o 

tratamento com este fármaco reduz a atividade osteoclástica e também a 

degradação da matriz óssea, diminuindo assim a perda óssea alveolar. Esses 

achados foram semelhantes às observações encontradas por estudos em humanos 

realizados por Garg, Pradeep e Thorat (2009) que também pesquisaram a relação 

entre a Catepsina K e a doença periodontal. 

Recentemente, foi relatado que a via de NF-kB / AKT desempenha um papel 

importante em retardar a apoptose em neutrófilos infectados. Esses achados 

sugerem que a ativação precoce da via NF-kB / AKT representa um passo 

importante para a inibição da apoptose em neutrófilos infectados (SARKAR et al., 
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2012). No presente estudo ocorreu a redução da expressão gênica de NF-kB / AKT 

na dose de 1mg/kg, consequentemente resultou em uma menor capacidade de 

sobrevivência dos neutrófilos, confirmada pela redução nos níveis de 

mieloperoxidase (MPO). 

Outro fator de transcrição fundamental para explicação da redução da 

inflamação e perda óssea foi o PI3K cuja expressão foi reduzida nos grupos tratados 

com a dose de 1mg/kg. A ativação de fatores de transcrição PI3K é importante para 

a iniciação e amplificação de respostas inflamatórias. Estudos apontam que o NF-kB 

em tecidos gengivais aumenta com periodontite, o que de forma análoga pode está 

acontecendo com os níveis de PI3K (AMBILI et al., 2005).  
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7 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo chega à constatação de que o tratamento da doença 

periodontal induzida por ligadura em ratos com a gliclazida na dosagem 1mg/kg foi 

efetivo. Pois, conseguiu promover: a redução da perda óssea alveolar e da 

inflamação nos tecidos periodontais; diminuição dos níveis de citocinas pró-

inflamatórias IL-1β e TNF-α; redução dos níveis de MPO e MDA; diminuição na 

expressão de MMP-2, RANK, RANKL, Catepsina K e maior expressão de OPG.  

E finalmente, a via de sinalização NF-kB / AKT apresentou uma redução da 

expressão gênica, e consequentemente, na capacidade antiapoptótica dos 

neutrófilos. 
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