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POVZETEK
Pri sladkorni bolezni tipa 2 (SB2) so prisotne tudi spremembe v kakovosti kostnine. Med
ortodontskim premikom zob (OPZ) poteka preoblikovanje alveolne kostnine. Cilj raziskave je
bil na živalskem modelu podgane OPZ ugotoviti, ali so pri SB2 prisotne spremembe v
presnovi alveolne kostnine.
Podgane Goto-Kakizaki (GK), ki smo jih uporabili kot živalski model SB2, so razvili s
selektivnim parjenjem podgan Wistar s povišano koncentracijo glukoze v krvi. Živali smo
razdelili v kontrolno skupino GK in kontrolno skupino Wistar, kjer nismo premikali zob, ter
testno skupino GK in testno skupino Wistar, kjer je potekal OPZ. OPZ smo dosegli z
namestitvijo superelastične vzmeti med zgornja sekalca ter zgornja kočnika. Enkrat tedensko
smo izmerili razdaljo med prvim zgornjim kočnikom in priležnim sekalcem na levi in desni
strani čeljusti. Opravili smo histomorfometrično analizo vzorcev zgornje čeljustnice. S
kvantitativno verižno reakcijo s polimerazo v realnem času (RT-PCR) smo določili raven
izražanja genov, pomembnih za presnovo kostnine. Imunohistokemično smo določili
prisotnost osteokalcina in katepsina K v celicah alveolne kostnine. Podatke smo obdelali z
enosmernim statističnim testom analize variance. Za oceno intervala zaupanja smo uporabili
Bonferronijev posttest.
Velikost OPZ pri podganah GK se ni statistično značilno razlikovala od premika pri podganah
Wistar, medtem ko je bil fiziološki premik zob značilno večji pri podganah GK (P<0,01). Pri
testni skupini GK smo ugotovili značilno manjšo površino alveolne kostnine (P<0,001) in
delež osteoblastov (P<0,001), ne pa tudi osteoklastov. Delež osteoklastov se je glede na
kontrolno skupino bolj povečal pri testni skupini GK kot pri testni skupini Wistar. Glede na
značilno manjši delež osteoblastov pri testni skupini GK in primerljive vrednosti izražanja
osteokalcina lahko sklepamo, da je bila aktivnost osteoblastov pri podganah GK povečana.

Raven izražanja katepsina K, pokazatelja aktivnosti osteoklastov, se pri živalskem modelu
podgane OPZ ni značilno razlikovala med podganami GK in Wistar. Ugotovili smo tudi
upočasnjeno izražanje provnetnih citokinov pri testni skupini GK.
Na živalskem modelu podgane pri OPZ smo ugotovili značilnosti presnove alveolne kostnine
pri SB2 in tako pripomogli k razumevanju bioloških mehanizmov presnove alveolne kostnine.
Ugotovili smo zmanjšano tvorbo in nekoliko povečano resorpcijo kostnine ter posledično
manjšo površino alveolne kostnine. Ravni izražanja genov in proteinov, vključenih v
presnovo kostnine, ter vnetnih mediatorjev, ki smo jih ugotovili na živalskem modelu
podgane pri OPZ, so lahko izhodišča za načrtovanje kliničnih raziskav OPZ pri SB2.

Alveolar bone turnover during orthodontic tooth movement in
type 2 diabetes mellitus rats
ABSTRACT
Type 2 diabetes (T2D) is known to affect bone metabolism. During orthodontic tooth
movement (OTM) bone remodelling takes place. Therefore, the aim of the present study was
to determine changes in alveolar bone remodelling during OTM in a T2D animal model.
Goto-Kakizaki (GK) rats, inbred from Wistar rats with high glucose blood levels, were used
as the T2D animal model. Animals were divided in the following groups: Goto-Kakizaki
(GK) control group, Wistar control group (both control groups without closed-coil spring for
OTM), GK appliance group and Wistar appliance group, in both of which superelastic closedcoil springs were placed between the upper incisors and two molars to achieve OTM. The
distances between the upper first molar and ipsilateral incisor on both sides of the maxilla
were measured weekly. Maxillary bone specimens were obtained for histomorphometric
evaluation. Gene expession levels of factors involved in bone remodelling were determined
using real-time polymerase chain reaction (RT-PCR). Furthermore, the presence of
osteocalcin and cathepsin K in alveolar bone was examined imunohistochemically. Data were
analysed using one-way analysis of variance and Bonferroni's posttest.
No statistically significant difference was observed in the amount of OTM between the GK
appliance and the Wistar appliance groups, while physiological distal drift was significantly
larger in GK rats (P<0,01). Alveolar bone volume and osteoblast surfaces were significantly
reduced (P<0,001), while no change in osteoclast surface was observed in GK appliance
group. However, the increase in osteoclast surface relative to the control group was larger in
the GK appliance group than in the Wistar appliance group. Considering decreased osteoblast

surface in the GK appliance group and similar osteocalcin gene expression levels in GK and
Wistar appliance groups, osteoblast activity in GK rats was probably increased. No significant
differences in gene expression levels of cathepsin K, a marker of osteoclast activity, were
observed between GK and Wistar appliance groups. The expression levels of
proinflammatory cytokines were delayed in GK appliance group.
In the animal model of OTM we observed changes in alveolar bone metabolism in T2D and
thus contributed to the understanding of bilogical mechanisms involved in alveolar bone
turnover. Diminished bone formation and slightly increased bone resorption as well as
decreased alveolar bone area were observed. Expression levels of factors involved in bone
remodelling and proinflammatory cytokines observed in the alveolar bone in T2D animals
after force application to the teeth can be used in designing clinical research of OTM in T2D.

1. UVOD
1.1 Biološke osnove ortodontskega premika zob
Ortodontski premik zob (OPZ) je proces, med katerim se zaradi delovanja ortodontske sile na
zobe preoblikujejo dlesen, parodontalni ligament (PDL) in alveolna kostnina. Zaradi lažjega
opisovanja sprememb v tkivih ob koreninah zob med OPZ ločimo stran pritiska in stran vleka.
Stran pritiska je v smeri delovanja sile oziroma stran, v katero premikamo zob. Na strani
pritiska poteka resorpcija alveolne kostnine. Stran vleka, kjer se tvori nova kostnina, pa je na
nasprotni strani od strani, v katero se premika zob (Krishnan in Davidovitch, 2006). Ker naj bi
na strani pritiska prišlo do razbremenitve kolagenskih vlaken PDL-a in ne pritiska nanje, so
Henneman in sod. (2008) predlagali spremembo v terminologiji, in sicer namesto stran
pritiska stran resorpcije ter namesto stran vleka stran apozicije. Kljub temu je v literaturi še
vedno prevladujoča uporaba izrazov stran pritiska in stran vleka.
Ortodontski premik zoba poteka v več stopnjah. V začetni stopnji OPZ, ki traja do dva dni po
pričetku delovanja sile na zob, poteče hiter premik zoba za širino pozobnične špranje. Na
strani pritiska pride do kompresijske deformacije znotraj PDL-a in posledične sprostitve
vlaken, na strani vleka pa so pozobnična vlakna raztegnjena. Celice v pozobnici pričnejo
izločati številne molekule, in sicer različne citokine, rastne dejavnike, živčne prenašalce in
presnovke arahidonske kisline (Krishnan in Davidovitch, 2006). V naslednji stopnji, ki traja
20 do 30 dni po pričetku delovanja sile na zob, se zob skoraj ne premika. V tem času
fagocitne celice (makrofagi in osteoklasti) odstranjujejo nekrotično tkivo pozobnice in
alveolne kostnine, t. i. hialinizirano področje, ki nastane zaradi delovanja sile na zob. Površina
hialiniziranega področja je večja pri uporabi večjih sil (Von Böhl in sod., 2004). Sledita
pospeševalna stopnja premika zoba, v kateri se zob premika z naraščajočo hitrostjo, in
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linearna stopnja premika zoba, v kateri se zob premika s konstantno hitrostjo. Hitrost OPZ ni
odvisna od velikosti uporabljene sile, ampak najverjetneje od individualnih razlik v pregradnji
kostnine (Pilon in sod., 1996; Von Böhl in sod., 2004). V tretji in četrti stopnji, ko poteka
večji del premika zoba, na strani pritiska osteoklasti razgrajujejo alveolno kostnino, na strani
vleka pa osteoblasti tvorijo osteoid, ki kasneje mineralizira (Van Leeuwen in sod., 1999).
Resorpcija kostnine je hitrejši proces kot njena tvorba. Menijo, da je resorpcija kostnine na
meji s pozobnico omejujoč dejavnik, ki določa hitrost OPZ (Roberts in sod., 2004). Hitrost
resorpcije kostnine je odvisna od prisotnosti zrelih osteoklastov in predhodnikov osteoklastov,
diferenciacije osteoklastov in števila funkcionalnih osteoklastov na meji med kostnino in
pozobnico (Masella in Meister, 2006). Osteoklasti, ki razgrajujejo hialinizirano tkivo med
OPZ, najverjetneje izvirajo iz kostnega mozga, za neposredno resorpcijo kostnine pa so
odgovorni osteoklasti, ki se razvijejo iz rekrutiranih predhodnikov v PDL (Xie in sod., 2009).
Med OPZ se zaradi mehanskega pritiska pospeši tudi diferenciacija predhodnikov
osteoblastov, ki so že prisotni na kostni površini. Manjši delež k tvorbi nove kostnine prispeva
tudi proliferacija novih osteoblastov (Pavlin in Gluhak-Heinrich, 2001).
Za diferenciacijo osteoklastov je ključen ligand za receptor za aktivacijo jedrnega dejavnika
κB (RANKL), ki ga izražajo osteoblasti (Boyle in sod., 2003). RANKL se veže na receptor za
aktivacijo jedrnega dejavnika κB (RANK), ki je prisoten na predhodnikih osteoklastov in
sproži njihovo diferenciacijo v zrele osteoklaste. V nadzor pregradnje kostnine je poleg
RANK in RANKL vključen še osteoprotegerin (OPG). OPG, ki ga tvorijo osteoblasti,
tekmuje z RANK za vezavo RANKL in tako inhibira osteoklastogenezo (Yamaguchi, 2009).
RANK, RANKL in OPG so vključeni tudi v pregradnjo kostnine med OPZ. Ob mehanski
obremenitvi celic parodontalnega ligamenta v celični kulturi so zaznali povečano izražanje
gena RANKL-a, ne pa tudi spremembe v izražanju OPG (Kanzaki in sod., 2002). Povečano
količino RANKL in nespremenjeno količino OPG so ugotovili tudi v vzorcih gingivalne
2

sulkusne tekočine pacientov po 42 dneh OPZ (Grant in sod., 2013). V nasprotju s prejšnjima
raziskavama so Garlet in sod. (2007) izmerili povečano izražanje genov tako za RANKL kot
OPG v vzorcih gingivalne tekočine pacientov po 7 dneh OPZ.
Med OPZ se poveča tudi izražanje citokinov. Tako so v gingivalni sulkusni tekočini in
vzorcih parodontalnega ligamenta ekstrahiranih zob ugotovili povišane vrednosti dejavnika
tumorske nekroze-α (TNF-α), interlevkina-1β (IL-1β), interlevkina-6 (IL-6), interlevkina-10
(IL-10) in drugih citokinov v različnih stopnjah OPZ (Lowney in sod., 1995; Garlet in sod.,
2007; Grant in sod., 2013). TNF-α IL-1β in IL-6 so vnetni citokini, ki spodbujajo resorpcijo
kostnine tudi tako, da povečajo izražanje RANKL-a. Mnenja, ali je OPZ vnetni proces, so
deljena. Biološki odziv tkiv na delovanje sile med OPZ opisujejo kot aseptično vnetje (Garlet
in sod., 2007), medtem ko Meikle (2006) meni, da kljub vpletenosti citokinov OPZ ni vnetni
proces, ampak odziv tkiv med premikom zob predstavlja pretiran odziv fiziološke pregradnje
tkiv združen z mesti, kjer poteka tkivna reparacija.
Odziv alveolne kostnine na delovanje ortodontske sile na zob je pogojen s presnovo kostnine
posameznika (Midget in sod., 1981; Hellsing in Hammarström, 1991; Von Böhl in sod.,
2004). Pri bolezenskih stanjih, ki vplivajo na presnovo kostnine, lahko pričakujemo drugačen
potek OPZ. Tako je pri živalih s hipertiroidizmom hitrost OPZ večja kot pri zdravih živalih,
medtem ko je pri živalih s hipotiroidizmom hitrost premika zob manjša (Verna in sod., 2000).
Pri podganah z osteoporozo, ki je nastala po odstranitvi jajčnikov, so ugotovili večji premik
zob ob delovanju sile kot pri kontrolni skupini ter povečane histološke kazalce tvorbe in
resorpcije alveolne kostnine, kar nakazuje na pospešeno pregradnjo kostnine med OPZ pri
pomanjkanju estrogena (Yamashiro in Takano-Yamamoto, 2001).
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1.2 Presnova kostnine pri sladkorni bolezni
Dve glavni obliki sladkorne bolezni sta sladkorna bolezen tipa 1 (SB1) in sladkorna bolezen
tipa 2 (SB2). Za oba tipa sladkorne bolezni je značilna povišana koncentracija glukoze v krvi,
vendar je njuna etiologija različna. Sladkorna bolezen tipa 1 se razvije zaradi uničenja β-celic
trebušne slinavke, ki je najverjetneje avtoimunska reakcija, in posledično zmanjšane tvorbe
inzulina. Sladkorna bolezen tipa 2 se razvije zaradi neodzivnosti na inzulin in nezmožnosti
tvorbe večjih količin inzulina, ki bi bile potrebne za normalno delovanje organizma.
Za sladkorno boleznijo oboleva vedno več ljudi. Po podatkih Svetovne zdravstvene
organizacije je ocenjena globalna prevalenca sladkorne bolezni pri odraslih, starejših od 18
let, leta 2014 znašala 9 % (WHO, 2014). V Sloveniji so za leto 2003 ocenili, da znaša
prevalenca sladkorne bolezni 5 % (Urbančič in Koselj, 2004). Primerjava prevalence
sladkorne bolezni med osmimi evropskimi državami je pokazala nižjo prevalenco sladkorne
bolezni v Sloveniji kot v ostalih državah (Fleming in sod., 2004). Ugotovili pa so večjo
incidenco SB1 v starostni skupini 0–18 let v Sloveniji v primerjavi z Republiko Srbsko
(Radosevic in sod., 2013). Večina, okrog 90 % bolnikov s sladkorno boleznijo, ima SB2
(Kahn in Flier, 2000). Povečuje se tudi delež mladostnikov s SB2 (Pinhas-Hamiel in Zeitler,
2005).
Pri bolnikih s sladkorno boleznijo se kot posledica osnovne bolezni sčasoma pojavijo številni
zapleti, kot na primer srčno-žilne bolezni, nevropatija, nefropatija, retinopatija, razjede
stopala, ki poslabšajo kakovost življenja bolnika in povišajo stroške zdravljenja (Williams in
sod., 2002). Pri starejših bolnikih s sladkorno boleznijo so ugotovili večje tveganje za zlome
kosti, ki jih ne moremo v celoti pojasniti samo z večjim tveganjem za padce zaradi slabšega
vida, perifernih nevropatij in kapi, ampak so delno tudi posledica sprememb v kakovosti
kostnine (Schwartz, 2003). Eden od napovednih dejavnikov za zlome kosti je mineralna
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kostna gostota. Pri bolnikih s SB1 je mineralna kostna gostota zmanjšana, medtem ko so pri
bolnikih s SB2 opazili zmanjšano, normalno ali celo povečano mineralno kostno gostoto
(Bauer in sod., 1993; Tuominen in sod., 1999; Hanley in sod., 2003). Povečana mineralna
kostna gostota bi lahko bila posledica večje telesne teže pri bolnikih s SB2 (Albala in sod.,
1996). Pri bolnicah s SB2 z normalno telesno težo so ugotovili večje tveganje za zlome
vretenc, čeprav niso imele zmanjšane mineralne kostne gostote v primerjavi z zdravimi
vrstnicami. Menijo, da je povečano tveganje za zlome pri SB2 kljub ustrezni mineralni kostni
gostoti posledica upočasnjenega pregrajevanja kostnine, saj so pri teh bolnicah zaznali
znižane serumske vrednosti kazalcev za razgradnjo kostnega kolagena tipa I (Jiajue in sod.,
2014). Spremembe v kakovosti kostnine so opazili tudi pri bolnicah s SB2, kjer so s pomočjo
kvantitativne ultrazvočne preiskave ugotovili večjo poroznost kortikalne kostnine in večjo
trabekularno kostno gostoto v falangah kot pri zdravih vrstnicah (Neglia in sod., 2014).
Tudi raziskave na živalskih modelih so potrdile razlike v kakovosti kostnine med zdravimi
živalmi in živalmi s sladkorno boleznijo. Dolge kosti podgan, ki so jim s streptozotocinom
uničili celice β trebušne slinavke in tako povzročili SB1, imajo slabše biomehanske lastnosti,
so bolj krhke in imajo manjšo kostno gostoto kot dolge kosti zdravih živali (Reddy in sod.,
2001; Suzuki in sod., 2003). Histomorfometrična analiza vzorcev golenice podgan s SB1 je
pokazala manjšo prostornino kostnine in debelino trabekul kot pri zdravih živalih, ne pa tudi
zmanjšanega števila trabekul (Suzuki in sod., 2003; Hie in Tsukamoto, 2010). Slabše
biomehanske lastnosti in manjšo mineralno kostno gostoto so izmerili tudi v stegnenici in
vretencih podgan Goto-Kakizaki (GK), ki služijo kot eden izmed modelov SB2 (Zhang in
sod., 2009). Zmanjšanje mineralne kostne gostote pri živalih GK je bolj izrazito v področjih z
več trabekularne kostnine (Ahmad in sod., 2003). To potrjuje tudi raziskava Zhanga in sod.
(2009), v kateri so ugotovili zmanjšano prostornino trabekularne kostnine in manjšo debelino
trabekul pri pregledu histoloških vzorcev golenic podgan GK v primerjavi z zdravimi živalmi.
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Pregrajevanje kostnine je časovno in prostorsko natančno usklajen proces, v katerem
osteoklasti razgrajujejo kostnino in osteoblasti tvorijo novo kostnino, kar zagotavlja
ohranjanje kostne mase. Če se poruši ravnotežje med razgradnjo in tvorbo kostnine, pride do
sprememb v kostni masi. Med dejavniki, ki lahko vplivajo na celice vpletene v pregrajevanje
kostnine, so znaki sladkorne bolezni – hiperglikemija, hipoinzulinemija in oksidativni stres
(Rőszer, 2011). Tako so pri celjenju zlomov golenice živali s sladkorno boleznijo opazili
porušeno ravnotežje med resorpcijo in tvorbo kostnine, kar je lahko tudi posledica manjšega
izražanja proteinov RANK, RANKL in OPG (de Amorim in sod., 2008).
Raziskave potrjujejo upočasnjeno tvorbo kostnine tako pri SB1 kot pri SB2 (Suzuki in sod.,
2003; Zhang in sod., 2009). Manjša tvorba kostnine je lahko posledica manjšega števila celic,
ki tvorijo osteoid, ali pa so le-te manj aktivne (Liu in sod., 2006). Pri živalih s SB1 so v
primerjavi z zdravimi živalmi ugotovili zmanjšano število osteoblastov ter nižjo raven
genskega izražanja alkalne fosfataze, kolagena tipa 1 in osteokalcina, ki so pokazatelji
diferenciacije osteoblastov (Hie in sod., 2009; Hie in Tsukamoto, 2010). Znižano raven
osteokalcina so izmerili tudi v plazmi bolnikov s SB1 (Lappin in sod., 2009). Pri SB2 je
površina osteoblastov prav tako zmanjšana (Lapmanee in sod., 2014). Pri distrakcijski
osteogenezi golenice, ki se lahko uporablja kot model za preučevanje odziva osteoblastov, so
pri podganah s SB2 ugotovili manjše število predhodnikov osteoblastov kot pri kontrolni
skupini (Liu in sod., 2007). Po vstavitvi vsadka v golenico je okrog njega zmanjšana tvorba
nove kostnine pri podganah GK v primerjavi z zdravimi (Wang in sod., 2010). Opazili so še
upočasnjeno tvorbo kostnine in njeno mineralizacijo ter znižano koncentracijo osteokalcina
pri živalih s SB2 (Zhang in sod., 2009). Presnovne spremembe, značilne za sladkorno
bolezen, vplivajo tudi na delovanje osteoblastov. Tako v razmerah in vitro kot in vivo so
ugotovili, da hiperglikemija zavira proliferacijo in diferenciacijo osteoblastov (Botolin in
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McCabe, 2006; Liu in sod., 2006). Končni produkti glikacije, ki se kopičijo v tkivih pri
sladkorni bolezni, spodbudijo apoptozo osteoblastov in vitro (Alikhani in sod., 2007).
Odziv osteoklastov pri sladkorni bolezni je bolj nejasen. Resorpcijska površina v dolgih
kosteh živali s SB1 je večja kot pri zdravih (Suzuki in sod., 2003). Pri živalih s SB1 so v
primerjavi z zdravimi opazili povečano število osteoklastov. Izmerili so tudi povečano
izražanje genov pokazateljev diferenciacije osteoklastov, katepsina K in RANK, ne pa tudi
RANKL in OPG v vzorcih kostnine živali s SB1 (Hie in Tsukamoto, 2010). V nasprotju s
SB1 pri živalskem modelu SB2 niso zaznali razlik v resorpcijski površini dolgih kosti med
diabetičnimi in zdravimi živalmi. Izmerili pa so večje serumske vrednosti aktivnosti na tartrat
odporne kisle fosfataze pri podganah GK, kar nakazuje povečano resorpcijo kostnine pri SB2
(Zhang in sod., 2009). Mehanizmi, ki bi lahko vplivali na spremenjen odziv osteoklastov pri
sladkorni bolezni, so številni. Visoka koncentracija glukoze v celični kulturi osteoklastov
neposredno aktivira osteoklaste in v razmerah in vitro spodbudi monocite, da izločajo TNF-α,
enega od dejavnikov, vpletenih v diferenciacijo osteoklastov (Williams in sod., 1997;
Morohoshi in sod., 1996). Končni produkti glikacije v razmerah in vitro povečajo resorpcijo
kostnine (Miyata in sod., 1997). V kostnini je pri sladkorni bolezni prisotna tudi povečano
izražanje genov vnetnih citokinov, kar nakazuje možen vnetni odziv v sami kostnini (Motyl in
sod., 2009). Na resorpcijo kostnine vpliva tudi inzulin, ki zmanjša izražanje OPG v
osteoblastih, kar posledično privede do večje resorpcije kostnine (Clemens in Karsenty,
2011). Spremembe v koncentraciji inzulina, ki so značilnost sladkorne bolezni, bi tako lahko
bile eden od dejavnikov, odgovornih za spremembe v pregrajevanju kostnine pri sladkorni
bolezni.
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1.3 Presnova alveolne kostnine pri sladkorni bolezni
Poznavanje posebnosti v pregrajevanju alveolne kostnine pri sladkorni bolezni je pomembno
pri načrtovanju zobozdravstvenih posegov. Pri bolnikih s sladkorno boleznijo so ugotovili
večjo izgubo kliničnega prirastišča in večjo izgubo alveolne kosti na panoramskih rentgenskih
posnetkih, zlasti ko je sladkorna bolezen slabo nadzorovana (Taylor in sod., 1998; Marugame
in sod., 2003, Lalla in sod., 2007). Delno k temu prispeva povečan vnetni odziv pri sladkorni
bolezni (Graves in sod., 2006). Tako so v gingivalni sulkusni tekočini sladkornih bolnikov
izmerili višjo koncentracijo IL-1β (Salvi in sod., 2010). Pri podganah s SB2 so opazili
povečano količino TNF-α v alveolni kostnini po vstavitvi vsadkov (Colombo in sod., 2011).
Vstavitev zobnih vsadkov pri bolnikih s sladkorno boleznijo je enako uspešna kot pri zdravih,
če je sladkorna bolezen ustrezno nadzorovana (Erdogan in sod., 2014; Tatarakis in sod.,
2014). Po ekstrakcijah zob pri pacientih s sladkorno boleznijo niso opazili podaljšanega
celjenja rane, vendar so do rezultatov prišli na osnovi kliničnega pregleda in poročanja
pacientov o težavah po ekstrakciji zoba (Aronovich in sod., 2010; Huang in sod., 2013).
Spremembe v kostnini čeljustnic pri SB1 in SB2 so podobne spremembam v ostalih kosteh,
vendar so opazili nekaj posebnosti. Tako hitrost tvorbe kostnine kot hitrost mineralizacije sta
v alveolni kostnini spodnje čeljustnice živali s SB1 zmanjšani, razen v predelu alveolnega
grebena, kjer ni razlik med zdravimi in tistimi s SB1. To je najverjetneje posledica hitre
pregradnje kostnine v predelu alveolnega grebena. V spodnji čeljustnici živali s SB1 je
zmanjšana prostornina alveolne kostnine, manjši sta tudi debelina in število kostnih trabekul,
kar nakazuje neravnovesje med tvorbo in razgradnjo kostnine (Abbassy in sod., 2010).
Zmanjšano tvorbo kostnine in posledično zmanjšanje kostne površine so opazili v zgornji
čeljustnici ob stalnem pritisku na nebo (Okamoto in sod., 2001). Po ekstrakciji zoba pri
podganah s SB1 je v kostnem defektu manjši kostni volumen, kostne trabekule pa so tanjše in
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manj številne kot pri zdravih (Chang in sod., 2012). Poleg tega so pri eksperimentalnem
parodontitisu pri živalih s SB1 ugotovili izgubo alveolne kostnine, manjšo površino osteoida
in večje število vnetnih celic kot pri zdravih (Kim in sod., 2014). Število osteoklastov, ki so
jih določali na distalni površini alveolne kostnine ob mezio-bukalni korenini drugega
spodnjega kočnika, je bilo pri odraščajočih živalih s SB1 manjše (Abbassy in sod., 2010).
V zgornji in spodnji čeljustnici podgan s SB2 so opazili tendenco k manjši površini alveolne
kostnine in manjšem številu osteoblastov v primerjavi z zdravimi živalmi, vendar razlika ni
bila statistično značilna. Razlike so se pojavile po indukciji parodontitisa, ko so zaznali
manjšo tvorbo nove kostnine, manjšo površino alveolne kostnine in število osteoblastov pri
živalih s SB2 (Liu in sod., 2006). Na mestih vstavitve vsadkov v spodnje čeljustnice podgan
GK so ugotovili počasnejše celjenje in tvorbo nove kostnine ter kasnejši pojav zrelih
osteoblastov, ki so sposobni tvoriti kostnino (Colombo in sod., 2011). Raziskava na celičnih
kulturah osteoblastov je pokazala počasnejšo rast celic, njihovo zmanjšano aktivnost in
manjšo tvorbo kalcijevih nodulov v kulturah, pridobljenih iz alveolne kosti pacienta s SB2
(Sun in sod., 2012). Za razliko od osteoblastov pa v celičnih kulturah osteoklastov, ki so jih
pridobili iz krvi posameznikov z dobro nadzorovano SB2, niso zaznali povečane resorpcijske
aktivnosti (Catalfamo in sod., 2013). Tudi število osteoklastov v alveolni kostnini živali s SB2
je bilo primerljivo z zdravimi. Ponovno pa v primeru parodontitisa pri SB2 pride do
povečanja resorpcije alveolne kostnine (Liu in sod., 2006).

1.4 Ortodontski premik zob pri sladkorni bolezni
Pri sladkorni bolezni sta spremenjena pregrajevanje kostnine in vnetni odziv, kar pomeni tudi
spremenjen odziv tkiv na delovanje sile med OPZ. Braga in sod. (2011) so izmerili večji
premik zob pri miših s SB1 kot pri zdravih živalih. Razlik v prostornini alveolne kostnine po
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48 urah delovanja sile na prvi zgornji kočnik med podganami s SB1 in zdravimi ni bilo
(Villarino in sod., 2011).
Živalski modeli OPZ nakazujejo, da je ob delovanju sile na zobe pri SB1 odziv osteoblastov
zmanjšan. Tako so ugotovili manjši delež osteoblastov in manjše število osteoblastov
(Villarino in sod., 2011; Maia in sod., 2014). Izražanje genov za alkalno fosfatazo, kolagen
tipa1 in osteokalcin, pokazateljev delovanja osteoblastov, je bilo po 72 urah delovanja sile na
zob manjše pri miših s SB1 kot pri zdravih (Braga in sod., 2011). Tudi imunohistokemična
preiskava vzorcev čeljustnic podgan po 14 dneh delovanja sile na zob je pokazala manjši
delež kolagena tipa 1 v PDL diabetičnih podgan v primerjavi z zdravimi podganami (Zhang in
sod., 2011).
Pri podganah s SB1 so po 48 urah delovanja sile na zob opazili zmanjšanje resorpcijske
površine in manj osteoklastov kot pri zdravih (Villarino in sod., 2011). Zmanjšano število
osteoklastov po sedmih in trinajstih dneh OPZ pri podganah s SB1 so izmerili tudi Maia in
sod. (2014). V nasprotju s prej omenjenimi raziskavami so Braga in sod. (2011) pri miših s
SB1 ugotovili večje število osteoklastov po šestih in dvanajstih dneh OPZ. Razlika bi lahko
bila posledica različnih uporabljenih živalskih modelov. Odziv osteoklastov med OPZ pri
SB1 naj bi bil zapoznel (Li in sod., 2010). Med dejavnike, ki bi lahko vplivali na odziv
osteoklastov pri sladkorni bolezni, sodijo tudi citokini. Pri živalih s SB1 so ugotovili večje
gensko izražanje TNF-α (Braga in sod., 2011).
Iz živalskega modela OPZ pri podganah ni moč zanesljivo sklepati na značilnosti presnove
kostnine pri človeku s SB2. Obstajajo namreč razlike v zgradbi alveolne kostnine in
parodontalnega ligamenta med podganami in ljudmi, vendar so osnovni mehanizmi tkivnih
sprememb pri premiku zob enaki, čeprev so pri podganah spremembe hitrejše. Zobje podgan
so mnogo manjši od človeških, zato je pri živalskem modelu OPZ potrebno uporabiti
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sprejemljivo silo. Za razliko od ljudi, kjer zobje potujejo mezialno, je pri podganah prisoten
fiziološki distalni pomik kočnikov, kar bi lahko vodilo do podcenjevanja eksperimentalnega
mezialnega pomika zob (Ren in sod., 2004). Kljub tem pomanjkljivostim nam živalski model
OPZ

omogoča

številne

raziskave

alveolne

kostnine

(npr.

histomorfološke

in

imunohistokemične), rezultati teh raziskav pa lahko služijo kot smernice za načrtovanje
kliničnih raziskav.
Poznavanje bioloških mehanizmov presnove kostnine med ortodontskim premikom zob je
pomembno pri načrtovanju ortodontskega zdravljenja. Sistemske bolezni namreč lahko
vplivajo na presnovo kostnine in posledično se lahko pojavijo tudi zapleti, ki prizadenejo zobe
ali obzobna tkiva. Raziskave, ki proučujejo OPZ pri sladkorni bolezni, so narejene na
živalskih modelih OPZ, so redke in rezultati so nasprotujoči. Poleg tega so uporabljeni
izključno živalski modeli sladkorne bolezni tipa 1. Z raziskavo želimo na živalskem modelu
OPZ pokazati, da obstajajo razlike v presnovi alveolne kostnine med podganami s SB2 in
zdravimi podganami, saj nismo zasledili raziskav na živalskih modelih podgane OPZ in ne
kliničnih raziskav o ortodontskem premiku zob pri sladkorni bolezni tipa 2.
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2. NAMEN, CILJI IN DELOVNA HIPOTEZA
Namen naloge je ugotoviti ali in kako sladkorna bolezen tipa 2 vpliva na presnovo alveolne
kostnine pri živalskem modelu ortodontskega premika zob.

Cilji naloge so na živalskem modelu podgane OPZ:


ugotoviti velikost ortodontskega premika zob pri podganah s SB2 v primerjavi z
zdravimi podganami,



ugotoviti vpliv SB2 na površino alveolne kostnine,



ugotoviti vpliv SB2 na število osteoblastov in osteoklastov,



ugotoviti vpliv SB2 na aktivnost osteoblastov in osteoklastov,



ugotoviti vpliv SB2 na nivo genskega izražanja vnetnih mediatorjev v alveolni
kostnini.

Hipoteza: Sladkorna bolezen tipa 2 vpliva na presnovo kostnine pri živalskem modelu
podgane ortodontskega premika zob . Preverili smo naslednje delovne hipoteze:
1. Velikost ortodontskega premika zob je večja pri skupini podgan s SB2 kot pri
skupini zdravih podgan.
2. Površina alveolne kostnine je manjša pri skupini podgan s SB2 z nameščeno
vzmetjo (SB2+OPZ) v primerjavi s skupino zdravih podgan z nameščeno
vzmetjo (SB2-OPZ).
3. Delež osteoblastov je manjši pri skupini podgan SB2+OPZ kot pri skupini
podgan SB2-OPZ.

12

4. Delež osteoklastov je večji pri skupini podgan SB2+OPZ kot pri skupini
podgan SB2-OPZ.
5. Aktivnost osteoblastov je manjša pri skupini podgan SB2+OPZ v primerjavi s
skupino podgan SB2-OPZ. Kot pokazatelja aktivnosti osteoblastov smo
uporabili osteokalcin.
6. Aktivnost osteoklastov je večja pri skupini podgan SB2+OPZ s SB2 v
primerjavi s skupino podgan SB2-OPZ. Kot pokazatelja aktivnosti osteoklastov
smo uporabili katepsin K.
7.

Raven genskega izražanja vnetnih dejavnikov je večja pri skupini podgan
SB2+OPZ v primerjavi s skupino podgan SB2-OPZ.
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3. ŽIVALSKI MODEL IN METODE
3.1 Poskusne živali in zasnova raziskave
V poskusu smo uporabili podgane Goto-Kakizaki (GK), ki služijo kot živalski model SB2, in
podgane Wistar. Pred vključitvijo v poskus smo poskusnim živalim izmerili koncentracijo
glukoze v krvi po celonočnem stradanju. Kri smo odvzeli iz repne vene in koncentracijo
glukoze izmerili z merilnimi lističi in glukometrom (Sensocard, 77 Elektronika Kft,
Budimpešta, Madžarska) (Slika 1). V nadaljnje poskuse smo vključili podgane GK, ki so
imele koncentracijo glukoze nad 8 mmol/L in podgane Wistar, pri katerih je bila
koncentracija glukoze pod 5 mmol/L. Živali smo naključno razdelili v skupino brez
nameščene vzmeti ali v skupino z nameščeno vzmetjo.
V poskusu smo uporabili 54 podganjih samcev GK, starih 13–14 tednov in 55 podganjih
samcev Wistar, starih 13–14 tednov. Poskusne živali smo razdelili v štiri skupine:


1. skupina – kontrolna skupina Wistar – podgane Wistar brez nameščene vzmeti
(n = 15),



2. skupina – kontrolna skupina GK – podgane GK brez nameščene vzmeti (n = 14),



3. skupina – testna skupina Wistar – podgane Wistar z nameščeno vzmetjo
(SB2-OPZ) (n = 40),



4. skupina – testna skupina GK – podgane GK z nameščeno vzmetjo (SB2+OPZ)
(n = 40).
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Slika 1. Glukometer z vstavljenim merilnim lističem.

Poskus je trajal 42 dni. Živali, ki so imele nameščeno vzmet, so dnevno dobivale hrano
namočeno v vodo, da smo jim olajšali hranjenje. V eni kletki je bilo največ 5 poskusnih
živali. Vsem živalim smo tedensko izmerili telesno težo. Na 42. dan smo žrtvovali živali iz 1.
in 2. skupine ter del živali iz 3. in 4. skupine. Živalim 1. in 2. skupine smo odvzeli levi del
zgornje čeljustnice s pripadajočimi zobmi za histološko preiskavo in imunohistokemično
preiskavo, desni del zgornje čeljustnice s pripadajočimi zobmi pa za biokemijske preiskave.
Desetim živalim iz 3. in 4. skupine smo odvzeli levi del čeljustnice s pripadajočimi zobmi,
kjer je bila nameščena vzmet, za histološko preiskavo, šestim za imunohistokemično
preiskavo, preostalim pa za biokemične preiskave. Iz 3. in 4. skupine smo žrtvovali živali še
na 7. dan in na 28. dan, ko smo odvzeli levi del zgornje čeljustnice, kjer je bila nameščena
vzmet za biokemične preiskave. Ob žrtvovanju smo živalim intraperitonealno vbrizgali
mešanico anestetikov, in sicer 50 mg/kg telesne teže ketamina (Bioketan,Vetoquinol Biowet,
Gorzów Wielkopolski, Poljska), 67µg/kg telesne teže medetomidin hidroklorida (Domitor,
Pfizer, New York, ZDA) in 3 mg/kg telesne teže tiopentala (Tiopental, Pliva, Zagreb,
Hrvaška) (Sprogar in sod., 2008). Poskusne živali smo nato žrtvovali z izkrvavitvijo.
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Preglednica 1 prikazuje število žrtvovanih živali za posamezne preiskave. Pri dveh živalih iz
testne skupine Wistar in štirih živalih iz testne skupine GK se je na dan žrtvovanja snela
vzmet in zato vzorcev tkiv nismo vključili v nadaljnje preiskave.
Preglednica 1. Število žrtvovanih živali za posamezne preiskave.
Skupina

Namen preiskave

histološke
biokemične
imunohistokemične
histološke
GKkontrolna
biokemične
imunohistokemične
histološke
Wistar
biokemične 7. dan
testna
biokemične 28. dan
biokemične 42. dan
imunohistokemične
histološke
GKbiokemične 7. dan
testna
biokemične 28. dan
biokemične 42. dan
imunohistokemične
Wistar
kontrolna

Število živali ob pričetku
poskusa
9
9
6
8
8
6
10
8
8
8
6
10
8
8
8
6

Število živali ob koncu
poskusa
9
9
6
8
8
6
10
7
7
8
6
10
6
6
8
6

Dovoljenje za izvajanje poskusov na živalih številka 34401-62/2008/9 je izdala Veterinarska
uprava Republike Slovenije dne 12. 2. 2009.

3.2 Namestitev vzmeti za premik zob
Ortodontski premik zob smo dosegli z namestitvijo superelastične vzmeti (25 cN; GAC
International, Bohemia, ZDA). Območje superelastičnosti vzmeti je v raztezku od 1 mm do
11 mm (Rozman in sod., 2010). Živalim 3. in 4. skupine smo namestili vzmet med oba
sekalca ter prvi in drugi zgornji levi kočnik (Slika 2). Skozi sekalca smo v nivoju dlesni
izvrtali luknjo in skoznjo uvedli jekleno monofilamentno kirurško nit (Ethicon, Norderstedt,
Nemčija) za pričvrstitev vzmeti. Vzmet smo na kočnika pričvrstili z žično ligaturo
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(Dentaurum, Ispringen, Nemčija). Zaradi izraščanja sekalcev smo vzmeti tedensko
premeščali. V času nameščanja vzmeti so bile živali v splošni anesteziji, ki smo jo dosegli z
mešanico anestetikov (50 mg/kg telesne teže ketamina in 67µg/kg telesne teže medetomidin
hidroklorida), vbrizganih intraperitonealno (Sprogar in sod., 2008).

Slika 2. Poskusna žival z nameščeno vzmetjo za ortodontski premik kočnikov. Vzmet je
nameščena med zgornji desni prvi in drugi kočnik ter sekalca.

3.3 Meritev premika zob in meritev nagiba zob
Vse živali vseh skupin smo tedensko uspavali in jim z digitalnim merilom (Wilson&Wolpert,
Utrecht, Nizozemska), ki ima natančnost ± 0,01 mm, izmerili razdalje med prvim zgornjim
kočnikom in priležnim zgornjim sekalcem na levi in na desni strani (Slika 3). Meritve razdalj
med zobmi smo tako opravili 0.,7., 14., 21., 28., 35. in 42. dan poskusa. Meritev razdalje na
desni strani je služila za kontrolo pravilnosti meritve na levi strani. Meritve razdalje sta
opravljala dva raziskovalca. Vsak je opravil dve meritvi na levi in desni strani čeljusti.
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Slika 3. Zgornja čeljustnica podgane z označenima mestoma meritve razdalj med zobmi.
Modra puščica označuje merjeno razdaljo na delovni strani, zelena pa na kontrolni strani
čeljustnice.

Velikost premika zob smo določili tako, da smo od izmerjene vrednosti odšteli vrednost, ki
smo jo izmerili pred enim tednom. Primerjali smo velikost premika zob med podganami GK
in Wistar brez in z nameščeno vzmetjo. Primerjali smo tudi velikost premika zob med
podganami Wistar, kjer smo z vzmetjo premikali prvi in drugi kočnik, in podganami Wistar,
kjer smo z vzmetjo premikali samo prvi kočnik. Te podatke smo dobili v predhodnih
raziskavah (Meh in sod., 2011).
Meritve nagiba prvega zgornjega kočnika smo opravili na fotografijah vzorcev čeljustnic
sedmih poskusnih živali iz vseh štirih skupin. Izmerili smo kot med pravokotnico na
okluzijsko ravnino in vzdolžno osjo distalne korenine prvega zgornjega kočnika, kot je
prikazano na Sliki 4.
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Slika 4. Prikaz meritve nagiba distalne korenine prvega zgornjega kočnika na mikroskopski
fotografiji zgornje čeljustnice pri 4-kratni povečavi (α–nagib). M1 – prvi zgornji kočnik, M2 –
drugi zgornji kočnik, M3 – tretji zgornji kočnik.

3.4 Določanje površine alveolne kostnine, deleža osteoblastov in deleža
osteoklastov
Živalim smo odvzeli del čeljustnice s pripadajočimi tremi kočniki in njihovo pozobnico.
Odvzete vzorce smo fiksirali v 10-odstotni vodni raztopini formaldehida (formalinu) pri sobni
temperaturi 8 dni. Tkiva smo nato demineralizirali z 10-odstotno EDTA pri 4 °C 14 dni,
dehidrirali v alkoholu naraščajoče koncentracije in jih vklopili v parafin. Vzorce smo rezali
pravokotno na grizno površino kočnikov in vzporedno z bukalno površino čeljustnice na 7 m
debele rezine. Rezine smo barvali s hematoksilinom in eozinom. Na histoloških rezih smo
ugotavljali spremembe v površini alveolne kostnine ter deležu osteoblastov in osteoklastov
(Slika 5). Histomorfometrično analizo smo opravili na dvajsetih rezinah korenin drugega
zgornjega kočnika vsakega vzorca. Histomorfometrično analizo smo izvedli z metodo štetja
presečišč. Uporabili smo polkrožni testni sistem C32, ki smo ga vstavili v okular svetlobnega
mikroskopa.
Pri 10-kratni povečavi smo določili površino alveolne kostnine po formuli: površina alveolne
kostnine/površina vseh tkiv (alveolna kostnina, vezivno tkivo, mozgovni prostori, žile,
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pozobnica, zob). Za določitev površine alveolne kostnine smo analizirali območje kostnine
okrog prvega in drugega zgornjega kočnika, kot je prikazano na Sliki 5.
Delež osteoblastov in osteoklastov smo določili pri 40-kratni povečavi. Izmerili smo število
osteoblastov in osteoklastov, ki so ležali na presečiščih polkrožnega testnega sistema. Delež
osteoblastov in osteoklastov smo izračunali tako, da smo dobljeno število delili s 36, kar je
število vseh možnih zadetkov na polkrožnem testnem sistemu. Analizirali smo kostnino
mezialno vzdolž mezialne korenine drugega kočnika (mezialna stran korenine) in distalno
okrog distalnih korenin drugega kočnika (distalna stran korenine). Določili smo celokupni
delež osteoblastov in osteoklastov, kjer smo pri izračunu upoštevali tako mezialno kot
distalno stran korenin drugega kočnika. Izračunali smo tudi delež osteoklastov posebej za
mezialno in posebej za distalno stran korenin drugega kočnika. V kontrolnih skupinah poteka
fiziološki premik zob v distalno smer. V testnih skupinah pa smo zob premikali v mezialno
smer, tako da kostnina na mezialni strani drugega kočnika predstavlja stran pritiska oz. stran
resorpcije, distalna pa stran vleka oz. stran apozicije.

Slika 5. Mikroskopska fotografija vzorca čeljustnice za histomorfometrično analizo pri 4kratni povečavi. A označuje področje, ki smo ga pregledali za določanje površine alveolne
kostnine. B označuje področje, ki smo ga pregledali za določanje deleža osteoblastov in
deleža osteoklastov. M1 – prvi zgornji kočnik, M2 – drugi zgornji kočnik, M3 – tretji zgornji
kočnik. Merilo: črtica = 1 mm.
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3.5 Določanje ravni genskega izražanja osteokalcina, katepsina K, tumor
nekrotizirajočega dejavnika-α (TNF-α) in interlevkina-1β (IL-1β) s
kvantitativno PCR metodo v realnem času (RT-PCR)
Za določanje aktivnosti osteoblastov smo izmerili izražanje gena za osteokalcin, za določanje
aktivnosti osteoklastov pa smo določili raven genskega izražanja katepsina K. Določili smo
tudi raven genskega izražanja citokinov TNF-α in IL-1β.
Ravni genskega izražanja naštetih proteinov smo določili na 7., 28. in 42. dan po pričetku
delovanja sile na kočnika v 3. in 4. skupini ter na 42. dan pri kontrolnih skupinah brez
nameščene vzmeti. Ob odvzemu čeljustnic s pripadajočimi tremi kočniki smo skušali
zmanjšati razgradnjo ribonukleinske kisline (RNK). Tako smo odvzem čeljustnic opravili s
sterilnimi pripomočki. Odstranjevanje mehkih tkiv iz čeljustnic smo opravljali v petrijevki, ki
je bila ves čas rokovanja z vzorci na ledu. Vse površine in pripomočke, ki so bili v stiku z
vzorci, smo očistili z razpršilom RNaseZap® (Ambion, New York, ZDA), da bi preprečili
razgradnjo RNK. S tem namenom smo čeljustnice takoj po odvzemu zamrznili v tekočem
dušiku.
Čeljustnice smo mehansko zdrobili v terilnici s pestilom, dokler nismo dobili homogenega
prahu iz vzorca kosti. Med pripravo vzorca smo v terilnico dolivali tekoči dušik, da smo
preprečili odtajanje vzorca. Za izolacijo RNK iz vzorca smo uporabili 120 ± 30 mg tako
dobljenega vzorca. Vzorce smo prenesli v 1,5-mililitrske epruvete, ki so vsebovale 1 ml
liznega pufra Trizol® (TRIzol® Plus RNA Purification System, Life Technologies, Carlsbad,
CA, USA) in jih pustili 5 minut pri sobni temperaturi ter jih nato še homogenizirali z
ultrazvočnim homogenizatorjem. Celokupno RNK smo izolirali s kloroformsko ekstrakcijo in
komercialno pripravljenim kompletom PureLinkTM RNA Mini Kit (Invitrogen, Carlsbad,
ZDA). Izolirano celokupno RNK smo ocenili kvantitativno in kvalitativno. Koncentracijo
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celokupne RNK smo izmerili spektrofotometrično s spektrofotometrom NanoDrop ND-1000
(ThermoScientific, Waltham, ZDA) pri valovni dolžini 260 nm. Kakovost izolirane RNK smo
določili s kapilarno elektroforezo (Bioanalyzer 2100, Agilent Technologies, Santa Clara,
ZDA), s čimer smo ocenili razgrajenost izolirane celokupne RNK. Pri tem dobimo rezultate
podane tudi kot integritetno število RNK (RIN). Za nadaljnjo obravnavo smo uporabili samo
vzorce, katerih koncentracija RNK je presegala 100 ng/µl in imela RIN večje od 5 (Fleige in
sod., 2006).
Za sintezo komplementarne deoksiribonukleinske kisline (cDNK) smo uporabili 50 ng
celokupne RNK in komercialno dostopni reagenčni komplet Transcriptor High Fidelity cDNA
z dodatkom RNaze inhibitorja (Life Technologies, Carlsbad, ZDA) po navodilih proizvajalca.
Komercialno dostopni kompleti s tehnologijo TaqMan® (TaqMan®Gene Expression Assays,
Applied Biosystems, Grand Island, ZDA) so bili uporabljeni za določanje ravni genskega
izražanja

osteokalcina

(Rn01455285_g1),

katepsina

K

(Rn00580723_m1),

TNF-α

(Rn99999017_m1) in IL-1β (Rn00580432_m1). Za določanje ravni genskega izražanja
gliceraldehid 3-fosfat dehidrogenaze (GAPDH) smo s programom Primer BLAST (NCBI,
ZDA) oblikovali naslednje začetne oligonukleotide:


zaporedje istosmernega OZ za GAPDH 5'-TGATTCTACCCACGGCAAGTT-3',
zaporedje protismernega OZ za GAPDH 5'-TGATGGGTTTCCCATTGATGA-3'.

Za določitev ravni izražanja tega gena smo uporabili HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix
Plus ROX (Solis BioDyne, Tartu, Estonia) po navodilih proizvajalca.
Standardno krivuljo smo konstruirali iz serijskih raztopin (4,0–0,125 ng/µl) mešanice vzorcev
za vsak gen, ki smo ga merili. Vse meritve smo opravili v trojniku v 15 µl reakcijah z
aparaturo LightCycler 480 (Roche, Grenzach-Wyhlen, Nemčija). Ravni genskega izražanja
preiskovanih genov smo dobili z uporabo standardne krivulje in metode maksimuma drugega
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odvoda (2nd Derivative Maximum method, LightCycler® 480 software, version 1.5.0, Roche,
Grenzach-Wyhlen, Nemčija). Za potrditev specifičnosti GAPDH PCR produktov smo po
končani reakciji PCR izvedli še talilno analizo. Relativno izražanje posameznih genov glede
na hišni gen GAPDH smo izračunali po naslednji enačbi:
𝑟𝑎𝑣𝑒𝑛 𝑖𝑧𝑟𝑎ž𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑖č𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑎 𝑣 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑐𝑢 𝑋
𝑟𝑎𝑣𝑒𝑛 𝑖𝑧𝑟𝑎ž𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐺𝐴𝑃𝐷𝐻 𝑣 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑐𝑢 𝑋
Kvantitativno RT-PCR analizo za določanje genskega izražanja v vzorcih so opravili na
Katedri za klinično biokemijo, Fakulteti za farmacijo, Univerze v Ljubljani. V predstavljenem
delu smo analizirali vzorce čeljustnic po 0, 7, 28 in 42 dneh delovanja sile na zobe. Za
ugotavljanje procesov, vpletenih v presnovo alveolne kostnine na živalskem modelu podgane
OPZ pri SB2, smo analizirali ravni izražanja genov za osteokalcin, katepsin K, TNF-α in IL1β. Podrobneje je metodo izolacije mRNK in določanja ravni genskega izražanja na primeru
izražanja genov za RANK, RANKL in OPG predstavila Manja Cedilnik v magistrskem delu z
naslovom »Vpliv sistema RANKL/RANK/OPG na kostno resorpcijo pri živalskem modelu
sladkorne bolezni tipa 2« (Cedilnik, 2015).

3.6 Imunohistokemično določanje osteokalcina in katepsina K v alveolni
kostnini
Živalim iz vseh štirih skupin (n = 6) smo odvzeli del leve čeljustnice s pripadajočimi tremi
kočniki in njihovo pozobnico. Odvzete vzorce smo fiksirali v 10-odstotnem formalinu pri
sobni temperaturi 8 dni. Tkiva smo nato demineralizirali z 10-odstotno EDTA pri 4 °C 14 dni,
dehidrirali v alkoholu naraščajoče koncentracije in jih vklopili v parafin. Vzorce smo rezali
vzporedno z grizno površino kočnikov na 7 m debele rezine. Za imunohistokemično
barvanje posameznega proteina smo uporabili eno objektno stekelce s tremi vzorci (rezinami
tkiva) od vsake živali, pri čemer so vzorci ene od živali služili za negativno kontrolo. Vzorce
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smo deparafinizirali s segrevanjem pri 60 °C 30 min, parafin smo odstranili s ksilenom in
vzorce rehidrirali v alkoholu padajoče koncentracije. Za določanje osteokalcina, pokazatelja
aktivnosti osteoblastov, smo uporabili mišje monoklonsko protitelo proti osteokalcinu
(OCG3, ab13420, Abcam, Cambridge, ZDA), za določanje katepsina K, pokazatelja
aktivnosti osteoklastov, pa kunčje poliklonsko protitelo proti katepsinu K (ab19027, Abcam,
Cambridge, ZDA). Uporabljena protokola sta predstavljena v Prilogi 1 (protitelo antiosteokalcin) in Prilogi 2 (protitelo anti-katepsin K). Tako pripravljene vzorce smo
fotografirali pod mikroskopom pri 40-kratni povečavi na treh naključnih mestih na mezialni
ter na treh naključnih mestih na distalni strani mezialne korenine prvega kočnika (Slika 6). Na
dobljenih fotografijah smo šteli obarvane celice s pomočjo programa ImageJ1 (Bethesda,
Maryland, ZDA).

Slika 6. Mikroskopska fotografija prečnega prereza čeljustnice za imunohistokemično analizo
pri 4-kratni povečavi. Pravokotnika označujeta področja, kjer smo napravili fotografije
vzorcev za analizo obarvanih celic s protitelesi anti-osteokalcin in anti-katepsin K na
mezialni in distalni strani mezialne korenine prvega kočnika. M1 – prvi zgornji kočnik, M2 –
drugi zgornji kočnik, M3 – tretji zgornji kočnik.

3.7 Določanje koncentracije inzulina in osteokalcina v serumu
Podganam Wistar in GK (n = 6), ki smo jim ob žrtvovanju odvzeli čeljustnice za
imunohistokemično analizo, smo pred namestitvijo vzmeti (0. dan) in na dan žrtvovanja (po
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42 dneh vleka zob z vzmetjo) odvzeli kri za določitev koncentracije inzulina in osteokalcina v
serumu. Iz repne vene smo v epruveto za vakuumski odvzem brez dodatkov odvzeli 0,5–1 ml
krvi. Vzorce krvi smo pustili stati pri sobni temperaturi 30–45 minut, da so povsem
koagulirali. Epruveto z vzorcem smo nato centrifugirali 10 minut pri 4 °C in 1800 g. Serum
smo nato prelili v novo epruveto in ga na ledu prenesli na Kliniko za nuklearno medicino
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer so opravili analizo vzorcev.
Koncentracijo inzulina v serumu so določili s kemoluminiscenčno, nekompetitivno
imunokemično metodo. Reagenti vsebujejo visokospecifična monoklonska protitelesa
glodavcev proti inzulinu, vezana na polistirenske delce, in poliklonska ovčja protitelesa,
konjugirana z alkalno fosfatazo, ter monoklonska mišja protitelesa, konjugirana z alkalno
fosfatazo. Dobljeni signal je premosorazmeren s koncentracijo inzulina v vzorcu. Meja
detekcije za koncentracijo inzulina v vzorcu je 13,9 pmol/L.
Za določanje koncentracije osteokalcina so uporabili N-Mid® Osteocalcin test (IDS GmbH,
Frankfurt am Main, Nemčija), ki temelji na kemoluminiscenčni tehnologiji. Vzorci so bili
najprej inkubirani z dvema vrstama označenih visoko specifičnih monoklonskih protiteles
proti osteokalcinu. Sledila je še inkubacija z magnetnimi delci, prekritimi s streptavidinom.
Dobljeni signal je premosorazmeren s koncentracijo osteokalcina v vzorcu.
Analizo vzorcev so opravili z avtomatskim analizatorjem Immulite 2000 XPi (Siemens,
Erlangen, Nemčija).

3.8 Statistična obdelava podatkov
Statistično analizo vseh podatkov smo opravili s programom GraphPad Prism 4.0 za
Windows (GraphPad Software, San Diego, Kalifornija, ZDA). Za statistično analizo smo
uporabili povprečno vrednost vseh meritev (x ± SE. Podatke smo obdelali z enosmernim
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statističnim testom analize variance (ANOVA). Za natančno oceno intervala zaupanja smo
uporabili Bonferronijev posttest. Za raven statistične značilnosti smo izbrali standardno
vrednost vsaj 95-odstotnega intervala zaupanja (p < 0,05). Za oceno zanesljivosti meritev
razdalje med zobmi smo izračunali interklasni korelacijski koeficient (ICCinter).

4. REZULTATI
4.1 Teža poskusnih živali
Na dan pričetka poskusa med telesnimi težami živali v posameznih skupinah ni bilo
statistično značilnih razlik. Živali iz obeh kontrolnih skupin so v času poskusa pridobivale
telesno težo, vendar je razlika statistično značilna samo za živali iz kontrolne skupine GK (P
< 0,05). Na dan žrtvovanja (42. dan) so bile živali iz kontrolne skupine GK težje od živali iz
kontrolne skupine Wistar (P < 0,05). Telesne teže živali iz kontrolne skupine Wistar na 42.
dan se niso statistično značilno razlikovale od tež živali v testni skupini Wistar. Telesna teža
testne skupine GK na 42. dan je bila statistično značilno manjša kot v kontrolni skupini GK (P
< 0,001). Živali iz testne skupine Wistar so telesno težo v času trajanja poskusa ohranile.
Živalim iz testne skupine GK pa se je telesna teža zmanjšala glede na začetno težo, vendar
razlika ni statistično značilna. Telesne teže poskusnih živali so prikazane v Preglednici 2.
Preglednica 2. Teže živali na dan začetka poskusa (0. dan) ter na dan žrtvovanja (42. dan).
Vse vrednosti so prikazane kot srednja vrednost ± standardna napaka.

0. dan

Wistar kontrolna
skupina
305,7 g ± 5,7 g

Wistar testna
skupina
313,8 g ± 10,1 g

GK kontrolna
skupina
339,4 g ± 8,5 g

GK testna
skupina
320,0 g ± 8,9 g

42. dan

332,9 g ± 8,6 g

316,9 g ± 7,3 g

375 g ± 8,2 g

301,3 g ± 7,9 g
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4.2 Velikost premika in nagiba zob
Fiziološki premik zob v distalni smeri je statistično značilno večji pri podganah GK
(kontrolna skupina GK) v primerjavi s podganami Wistar (kontrolna skupina Wistar). Med
testnima skupinama GK in Wistar z nameščeno vzmetjo ni razlike v ortodontskem premiku
zob (Slika 7). ICCinter meritev razdalj med zobmi je 0,947.

Slika 7. Premik zob pri Wistar in GK-podganah brez vzmeti in z nameščeno vzmetjo. **P <
0,01.

Pri vleku prvega zgornjega kočnika z vzmetjo pri podganah Wistar je od 7. do 21. dneva
prišlo do počasnejšega premika zoba kot od 0. do 7. dneva ter od 21. do 42. dneva. V
nasprotju s tem je bil premik ob vleku dveh zob (prvega in drugega zgornjega kočnika) od 0.
dneva do 42. dneva linearen (Slika 8). Razlike med skupinama niso bile statistično značilne.
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Slika 8. Primerjava ortodontskegapremika enega (Wistar 1. kočnik) ali dveh kočnikov (Wistar
1. in 2. kočnik) pri Wistar podganah.

Meritve nagiba prvega zgornjega kočnika so prikazane v Preglednici 3. Med skupinami ni
bilo statistično značilnih razlik.
Preglednica 3. Nagib prvega zgornjega kočnika v vseh štirih skupinah.

Nagib

Wistar kontrolna
skupina
11,0° ± 1,4°

Wistar testna
skupina
11,8° ± 1,4°

GK-kontrolna
skupina
12,3° ± 1,8°

GK-testna
skupina
12,4° ± 2,0°

4.3 Histomorfometrična analiza vzorcev
4.3.1 Površina alveolne kostnine
Površina alveolne kostnine v kontrolni skupini Wistar je statistično značilno večja kot v
kontrolni skupini GK (P < 0,01). Primerjava obeh testnih skupin, pri katerih je potekal premik
zob, pokaže statistično značilno manjšo površino alveolne kostnine v testni skupini GK kot v
testni skupini Wistar (P < 0,001). Delež površine alveolne kostnine v testni skupini Wistar je
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statistično značilno manjši v primerjavi s kontrolno skupino Wistar (P < 0,001). Ravno tako je
površina alveolne kostnine v testni skupini GK manjša v primerjavi z kontrolno skupino GK
(P < 0,001) (Slika 9, Slika 10).

Slika 9. Delež površine alveolne kostnine v vseh štirih skupinah. **P < 0,01; ***P < 0,001.

Slika 10. Mikroskopske fotografije površine alveolne kostnine (puščice) pri 4-kratni povečavi.
A –kontrolna skupina Wistar, B –testna skupina Wistar, C –kontrolna skupina GK, Č –testna
skupina GK, M1 – prvi zgornji kočnik, M2 – drugi zgornji kočnik, M3 – tretji zgornji kočnik.
Merilo: črtica = 1 mm.
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4.3.2 Delež osteoblastov
Tako pri podganah Wistar kot pri podganah GK je delež osteoblastov večji v skupinah z
nameščeno vzmetjo kot v kontrolnih skupinah, vendar razlika ni statistično značilna. Delež
osteoblastov v kontrolni skupini Wistar je večji kot v kontrolni skupini GK (P < 0,001). Delež
osteoblastov v testni skupini Wistar je večji kot v testni skupini GK (P < 0,001) (Slika 11,
Slika 12).

Slika 11. Delež celokupnih osteoblastov v vseh štirih skupinah. ***P < 0,001.
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Slika 12. Mikroskopske fotografije osteoblastov (puščice) pri 40-kratni povečavi pri kontrolni
skupini Wistar (A), testni skupini Wistar (B), kontrolni skupini GK (C) in testni skupini GK
(Č). K – kost, PDL – parodontalni ligament. Merilo: črtica = 100 µm.

Delež osteoblastov na mezialni strani pri kontrolni skupini Wistar je manjši kot na distalni
strani, vendar razlika ni statistično značilna. Delež osteoblastov na distalni strani pri kontrolni
skupini Wistar pa je značilno večji kot na distalni strani pri kontrolni skupini GK (P < 0,001).
Med mezialno in distalno stranjo pri kontrolni skupini GK ni razlik v deležu osteoblastov. Pri
podganah Wistar z nameščeno vzmetjo ni razlike v deležu osteoblastov med mezialno in
distalno stranjo. Pri testni skupini GK je na distalni strani opazno povečanje deleža
osteoblastov, vendar razlika ni statistično značilna. Statistično večji delež osteoblastov je pri
testni skupini Wistar v primerjavi s testno skupino GK tako na mezialni kot na distalni strani
(Slika 13).

31

Slika 13. Delež osteoblastov v alveolni kostnini ob mezialni in distalni strani korenine
drugega zgornjega kočnika pri kontrolni skupini Wistar (Wi mezialna in Wi distalna), testni
skupini Wistar (Wi ap mezialna in Wi ap distalna), kontrolni skupini GK (GK mezialna in GK
distalna) ter testni skupini GK (GK ap mezialna in GK ap distalna). *P < 0,05; **P < 0,01;
***P < 0,001.

4.3.3 Delež osteoklastov
Med testno skupino Wistar in GK ni značilnih razlik v deležu celokupnih osteoklastov. Delež
celokupnih osteoklastov se je povečal tako pri testni skupini Wistar kot pri GK v primerjavi s
pripadajočima kontrolnima skupinama (P < 0,001) (Slika 14, Slika 15). Delež osteoklastov pri
podganah Wistar se je povečal za 2,3-krat (delež osteoklastov v testni skupini Wistar /delež
osteoklastov v kontrolni skupini Wistar), medtem ko se je pri podganah GK povečal za 5,5krat (delež osteoklastov v testni skupini GK/delež osteoklastov v kontrolni skupini GK).
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Slika 14. Delež celokupnih osteoklastov v vseh štirih skupinah. ***P < 0,001.

Slika 15. Mikroskopske fotografije osteoklastov (puščice) pri 40-kratni povečavi pri kontrolni
skupini Wistar (A), testni skupini Wistar (B), kontrolni skupini GK (C) in testni skupini GK
(Č). K – kost, PDL – parodontalni ligament, Z – korenina zoba. Merilo: črtica = 100 µm.
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Primerjava deleža osteoklastov na mezialni in distalni strani pri kontrolnih skupinah Wistar in
GK pokaže neznačilno povečanje deleža osteoklastov na distalni stani korenin, torej v smeri
fiziološkega premika zob. Po premiku zob z vzmetjo je na mezialni in distalni strani pri
testnih skupinah Wistar in GK prišlo do povečanja deleža osteoklastov v primerjavi z
odgovarjajočima kontrolnima skupinama. Povečanje deleža osteoklastov je statistično
značilno samo na mezialni strani korenin pri testnih skupinah Wistar in GK v primerjavi s
kontrolnima skupinama Wistar in GK (P < 0,001). V nasprotju s kontrolnima skupinama, kjer
je večji delež osteoklastov na distalni strani korenin, je v testnih skupinah večji delež
osteoklastov na mezialni strani korenin, torej v smeri OPZ. Razlika v deležu osteoklastov med
mezialno in distalno stranjo je statistično značilna samo pri testni skupini GK (P < 0,001), ne
pa tudi pri testni skupini Wistar. Ugotovili smo tudi značilno večji delež osteoklastov na
mezialni strani korenin pri testni skupini GK v primerjavi z mezialno stranjo korenin pri testni
skupini Wistar (P < 0,01) (Slika 16).

Slika 16. Delež osteoklastov v alveolni kostnini ob mezialni in distalni strani korenine
drugega zgornjega kočnika pri kontrolni skupini Wistar (Wi mezialna in Wi distalna), testni
skupini Wistar (Wi ap mezialna in Wi ap distalna), kontrolni skupini GK (GK mezialna in GK
distalna) ter testni skupini GK (GK ap mezialna in GK ap distalna). **P < 0,01; ***P <
0,001.
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4.4 Raven izražanja genov za TNF-α in IL-1β
4.4.1 Raven izražanja gena za TNF-α
V ravni genskega izražanja TNF-α pri podganah Wistar in GK ni bilo statistično značilnih
razlik (Slika 17). Pri podganah Wistar se je raven genskega izražanja TNF-α neznačilno
povečala po 7 dneh OPZ, nakar je ponovno upadla. Pri podganah GK na 7. dan OPZ ni prišlo
do povečanja ravni genskega izražanja TNF-α, zaznali pa smo neznačilno zmanjšanje na 28.
dan OPZ, ki mu je sledilo ponovno povišanje na 42. dan OPZ.

Slika 17. Raven izražanja gena za TNF-α pri podganah Wistar in GK na 0. dan (0. dan) ter z
nameščeno vzmetjo po 7 (7. dan), 28 (28. dan) in 42 (42. dan) dneh OPZ.

4.4.2 Raven izražanja gena za IL-1β
Raven izražanja gena za IL-1β pri podganah Wistar je po 28 dneh OPZ statistično značilno
večja kot po 42 dneh OPZ (P < 0,05). Primerjava ravni genskega izražanja IL-1β po 28 dneh
OPZ pokaže značilno večjo raven izražanja gena pri podganah Wistar kot pri podganah GK (P
< 0,001) (Slika 18).
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Slika 18. Raven izražanja gena za IL-1β pri podganah Wistar in GK na 0. dan (0. dan) ter z
nameščeno vzmetjo po 7 (7. dan), 28 (28. dan) in 42 (42. dan) dneh OPZ. *P < 0,05; ***P <
0,001.

4.5 Raven izražanja genov za osteokalcin in katepsin K
4.5.1 Raven izražanja gena za osteokalcin
Tako pri podganah Wistar kot pri GK je opazna tendenca k zmanjšanju ravni genskega
izražanja osteokalcina, pokazatelja aktivnosti osteoblastov, po 7 dneh OPZ, vendar
zmanjšanje ni statistično značilno. Povečanje ravni genskega izražanja osteokalcina na 28.
dan je v primerjavi s 7. dnem statistično značilno samo pri podganah Wistar (P < 0,05). Tako
pri podganah Wistar kot pri podganah GK ni razlik v ravni genskega izražanja osteokalcina na
0. in 42. dan (Slika 19).
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Slika 19. Raven izražanja gena za osteokalcin pri podganah Wistar in GK na 0. dan (0. dan)
ter z nameščeno vzmetjo po 7 (7. dan), 28 (28. dan) in 42 (42. dan) dneh OPZ. *P < 0,05.

4.5.2 Raven izražanja gena za katepsin K
Vzorec ravni genskega izražanja katepsina K, pokazatelja aktivnosti osteoklastov, pri
podganah Wistar in GK je podoben in med njimi ni statističnih razlik. Raven genskega
izražanja katepsina K se od 0. do 28. dneva zmanjšuje, vendar je zmanjšanje značilno samo
pri podganah GK. Nato se od 28. do 42. dneva ponovno poveča, vendar razlika ni statistično
značilna (Slika 20).

Slika 20. Raven izražanja gena za katepsin K pri podganah Wistar in GK na 0. dan (0. dan)
ter z nameščeno vzmetjo po 7 (7. dan), 28 (28. dan) in 42 (42. dan) dneh OPZ. *P < 0,05;
**P < 0,01.
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4.6 Imunohistokemična analiza osteokalcina in katepsina K v alveolni
kostnini
4.6.1 Analiza pozitivno obarvanih celic z antiosteokalcinskimi protitelesi
Celokupno število pozitivno obarvanih celic z antiosteokalcinskimi protitelesi je večje v
testnih skupinah Wistar in GK kot v kontrolnih skupinah Wistar in GK, vendar se značilno
poveča samo v testni skupini GK v primerjavi s kontrolno skupino GK (P < 0,001) (Slika
21A, Slika 22). Tudi na mezialni in distalni strani korenin se vzorec števila pozitivno
obarvanih celic z antiosteokalcinskimi protitelesi ohranja, le da na distalni strani povečanje
pri testni skupini GK v primerjavi s kontrolno skupino GK ni statistično značilno (Slika 21B,
Slika 21C).

Slika 21. Celokupno število pozitivno obarvanih celic s protitelesi anti-osteokalcin (A); število
pozitivno obarvanih celic s protitelesi anti-osteokalcin na mezialni strani korenine (B) in na
distalni strani korenine (C). **P < 0,01; ***P < 0,001.
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Slika 22. Mikroskopske fotografije vzorcev čeljustnic, barvanih s protitelesi anti-osteokalcin,
pri 40-kratni povečavi. A – negativna kontrola, B –kontrolna skupina Wistar, C –testna
skupina Wistar, Č –kontrolna skupina GK, D –testna skupina GK. PDL – parodontalni
ligament, al.k – alveolna kostnina. Puščice označujejo pozitivno obarvane celice s protitelesi
anti-osteokalcin. Merilo: črtica = 100 µm.
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4.6.2 Analiza pozitivno obarvanih celic s protitelesi proti katepsinu K
Celokupno število pozitivno obarvanih celic s protitelesi antikatepsin K je večje v testnih
skupinah Wistar in GK kot v kontrolnih skupinah Wistar in GK, vendar razlike niso
statistično značilne (Slika 23A, Slika 24). Na mezialni strani korenin je neznačilno povečano
število pozitivno obarvanih celic s protitelesi antikatepsin K pri testnih skupinah v primerjavi
s kontrolnima skupinama (Slika 23B). Na distalni strani korenin ni razlik v številu pozitivno
obarvanih celic s protitelesi antikatepsin K pri testnih skupinah Wistar in GK v primerjavi z
odgovarjajočima kontrolnima skupinama (Slika 23C).

Slika 23. Celokupno število pozitivno obarvanih celic s protitelesi anti-katepsin K (A); število
pozitivno obarvanih celic s protitelesi anti-katepsin K na mezialni strani korenine (B) in na
distalni strani korenine (C).
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Slika 24. Mikroskopske fotografije vzorcev čeljustnic, barvanih s protitelesi anti-katepsin K,
pri 40-kratni povečavi. A – negativna kontrola, B –kontrolna skupina Wistar, C –testna
skupina Wistar, Č –kontrolna skupina GK, D –testna skupina GK. PDL – parodontalni
ligament, al.k – alveolna kostnina. Puščice označujejo pozitivno obarvane celice s protitelesi
anti-katepsin K. Merilo: črtica = 100 µm.
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4.7 Koncentracija inzulina in osteokalcina v serumu
4.7.1 Koncentracija inzulina v serumu
Koncentracije inzulina v serumu pri podganah Wistar in GK pred namestitvijo vzmeti in po
42 dneh OPZ so prikazane v Preglednici 4. Koncentracija inzulina pri podganah Wistar je bila
pod mejo zaznavnosti testa. Statistične analize med testnima skupinama Wistar in GK zato
nismo opravili. Pri podganah GK se je koncentracija inzulina na 42. dan poskusa nekoliko
znižala glede na vrednosti pred pričetkom poskusa, vendar znižanje ni bilo statistično
značilno.
Preglednica 4. Koncentracija inzulina v serumu pri podganah Wistar in GK pred namestitvijo
vzmeti in po 42 dneh premika zob. Vrednosti so prikazane kot povprečna vrednost ±
standardna napaka. Vrednost < 13,9 pmol/L pomeni, da so bile vrednosti pod ravnijo zaznave
uporabljenega testa.

Pred pričetkom poskusa
(0. dan)
Po ortodontskem vleku zob
(42. dan)

Wistar testna skupina

GK-testna skupina

< 13,9 pmol/L

36,1 pmol/L ± 13,2 pmol/L

< 13,9 pmol/L

30,6 pmol/L ± 9,7 pmol/L

4.7.2 Koncentracija osteokalcina v serumu
Koncentracije osteokalcina v serumu pri podganah Wistar in GK pred namestitvijo vzmeti in
po 42 dneh OPZ so prikazane v Preglednici 5. Na 42. dan poskusa je bila koncentracija
osteokalcina pri živalih Wistar značilno višja kot pri živalih GK (P < 0,01). Po 42 dneh OPZ
je pri podganah GK prišlo do statistično značilnega zmanjšanja koncentracije osteokalcina v
serumu glede na vrednosti pred pričetkom poskusa (P < 0,001).
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Preglednica 5. Koncentracija osteokalcina v serumu pri podganah Wistar in GK pred
namestitvijo vzmeti in po 42 dneh premika zob. Vrednosti so prikazane kot povprečna
vrednost ± standardna napaka.

Pred pričetkom poskusa
(0. dan)
Po ortodontskem vleku zob
(42. dan)

Wistar testna skupina

GK-testna skupina

22,1 µg/L ± 1,5 µg/L

17,8 µg/L ± 1,1 µg/L

16,9 µg/L ± 1,6 µg/L

8,3 µg/L ± 0,7 µg/L

5. RAZPRAVLJANJE
5.1 O podganah Goto-Kakizaki
Podgane Goto-Kakizaki (GK) se uporabljajo pri raziskavah sladkorne bolezni tipa 2 in njenih
zapletov (King, 2012). Razvili so jih s selektivnim parjenjem podgan Wistar s slabo glukozno
toleranco, zato so podgane Wistar primerne za kontrolno skupino (Ahmad in sod., 2003).
Tudi v naši raziskavi smo kot kontrolno skupino uporabili podgane Wistar. Pri podganah GK
se SB2 pojavi spontano kmalu po rojstvu (Abdel-Halim in sod., 1994). Raziskave potrjujejo
povišano koncentracijo glukoze v krvi podgan GK pri različnih starostih (Ahmad in sod.,
2003; Sakai in sod., 2008; Zhang in sod., 2009). Pred pričetkom poskusa smo podganam GK
izmerili koncentracijo glukoze na tešče, da smo potrdili povišano koncentracijo glukoze v
krvi.
Živalim smo določili tudi koncentracijo inzulina v serumu. Pri podganah Wistar je bila
serumska koncentracija inzulina pri vseh živalih pod zaznavno vrednostjo uporabljenega
testa. Pri podganah GK smo izmerili višjo koncentracijo inzulina v serumu kot pri podganah
Wistar. Povišano koncentracijo inzulina v serumu pri podganah GK so ugotovili tudi Pontes
Andersen in sod. (2006).
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Pomembna značilnost podgan GK je, da nimajo povečane telesne teže. Zato so primerne za
raziskave pregrajevanja kostnine pri SB2, kjer bi lahko debelost prikrila spremembe (Zhang
in sod., 2009). Med telesnimi težami podgan Wistar in GK na začetku poskusa v naši
raziskavi ni bilo razlik. Tudi Sakai in sod. (2008) niso zaznali razlik v teži podgan Wistar in
GK. V nekaterih raziskavah poročajo o nižji telesni teži podgan GK v primerjavi s podganami
Wistar, vendar so v teh raziskavah uporabili 12 in 6 mesecev stare živali, v nasprotju z našo
raziskavo, v kateri so bile živali ob pričetku poskusa stare 13–14 tednov (Ahmad in sod.,
2003; Zhang in sod., 2009). Pri testni skupini GK smo po 42 dneh poskusa izmerili statistično
neznačilno zmanjšanje telesne teže glede na vrednosti na 0. dan, živali iz testne skupine
Wistar pa so telesno težo med poskusom ohranile. Živali iz testne skupine Wistar so imele
primerljivo težo z živalmi iz kontrolne skupine Wistar na 42. dan poskusa. Namestitev vzmeti
na zobe ne povzroči zmanjšanja telesne teže poskusnih živali (Ren in sod., 2004). Za razliko
od podgan Wistar smo pri podganah GK ugotovili značilno manjšo telesno težo pri testni
skupini GK v primerjavi s kontrolno skupino GK na 42. dan, kar lahko nakazuje spremenjen
odziv organizma na stresne dogodke pri sladkorni bolezni. To potrjujejo tudi raziskave
parodontalne bolezni, kjer so živalim povzročili parodontalno bolezen in po šestih tednih
trajanja poskusa ugotovili značilno zmanjšanje telesne teže pri podganah GK s parodontalno
boleznijo v primerjavi s podganami GK brez parodontalne bolezni, medtem ko pri podganah
Wistar razlike v telesni teži ni bilo (Pontes Andersen in sod., 2006).

5.2 O živalskem modelu podgane za proučevanje presnove alveolne
kostnine med ortodontskim premikom zob
Podgane se uporabljajo kot dober model proučevanja bioloških mehanizmov, vpletenih v
OPZ. Med njihove prednosti sodijo enostavna priprava histoloških vzorcev, dostopnost
protiteles za celične in molekularne tehnike, dostopnost gensko spremenjenih živali ter
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cenovna dostopnost živali (Ren in sod., 2004). Tudi v naši raziskavi smo za preučevanje
presnove kostnine med OPZ uporabili živalski model podgane OPZ, ki smo jim med zgornja
sekalca ter med prvi in drugi zgornji kočnik namestili 25-centinewtonsko (cN) superelastično
vzmet. Pri premiku enega zgornjega kočnika s takšno vzmetjo smo opazili stopnjo zastoja
OPZ med 7. in 21. dnem poskusa, v kateri poteka odstranjevanje nekrotičnega tkiva (Meh in
sod., 2011). Nasprotno pa je pri premiku dveh kočnikov premik potekal skoraj linearno od
začetka do konca poskusa. Sklepamo lahko, da kljub uporabljeni sili, večji od 10 cN, ki jo
predlagajo Ren in sod. (2004), uporabljena sila v naši raziskavi ni bila prevelika.
Značilnost podganjih sekalcev je neprestano izraščanje (Ren in sod., 2004). Ker smo vzmet v
naših poskusih pričvrstili na sekalca, bi lahko njuno izraščanje spremenilo smer delovanja
sile. Ob namestitvi vzmeti med sekalca in kočnik pri podganah so ugotovili zmanjšano
izraščanje sekalcev do te mere, da 10 dni zagotavlja konstantno smer delovanja ortodontske
sile (Drevenšek in sod., 2009). S tedenskim premeščanjem aparata smo tako zagotovili
konstantno smer delovanja sile na zobe.
Odvisno od smeri delovanja sile na zob lahko poleg paralelnega premika zoba (t. i. »bodily«
premika) pride tudi do nagiba. V naši raziskavi tako pri podganah Wistar kot pri podganah
GK ni bilo razlik v nagibu prvega kočnika pred namestitvijo vzmeti in po 42 dneh delovanja
sile na zob. Zobje v uporabljenem podganjem modelu OPZ se torej premikajo paralelno.
Posebnih zapletov v poskusnem obdobju nismo opazili. Pri šestih poskusnih živalih se je
vzmet v tednu pred žrtvovanjem snela. Živali so bile žrtvovane na 7. in 28. dan poskusa, tako
da dolžina poskusnega obdobja ne pomeni nujno večjega tveganja za snetje vzmeti.
Šesttedensko trajanje posameznega poskusa smo izbrali, ker smo želeli opazovati presnovo
alveolne kostnine pri živalskem modelu podgane v linearni stopnji OPZ, za kar je priporočeno
trajanje poskusnega obdobja vsaj dva tedna (Ren in sod., 2004). Ker je bil ob namestitvi
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vzmeti na dva kočnika v naši raziskavi premik zob linearen, bi lahko v prihodnje skrajšali čas
trajanja poskusa.
V poskuse smo vključili živali Wistar in GK, ki niso imele nameščene vzmeti za premik zob.
Čeljustnice teh živali smo uporabili kot kontrolne vzorce za primerjavo rezultatov histoloških
in biokemičnih analiz z vzorci polovic čeljustnic testnih skupin Wistar in GK. Uporaba
kontrolnih skupin brez vzmeti je utemeljena, saj so opazili značilne razlike v številu
osteoklastov v kostnini čeljustnic živali brez nameščene vzmeti (t. i. zunanja kontrola) in na
kontralateralni strani (t. i. notranja kontrola) v kostnini čeljustnic živali z nameščeno vzmetjo
(Johnson, 2007).

5.3 O ortodontskem premiku zob pri SB2
Za podgane je značilen fiziološki premik kočnikov v distalni smeri, do katerega najverjetneje
pride zaradi delovanja okluzijskih sil na zobe (Tsuchiya in sod., 2013). Spremembe v
pregradnji kostnine vplivajo tudi na velikost fiziološkega distalnega premika kočnikov pri
podganah. Tako so ugotovili manjši fiziološki distalni premik kočnikov pri živalih, ki so jim
dnevno vbrizgavali bisfosfonate. Hkrati so opazili manjši fiziološki premik pri starejših
podganah (Hardt, 1988). Druga raziskava ni potrdila razlik v velikosti fiziološkega distalnega
premika zob pri starejših podganah. Vendar pa so ugotovili, da je pri starejših živalih
zmanjšana aktivnost kostnih celic in kompenzacijsko povečano njihovo število v alveolni
kostnini (King in sod., 1995). V naši raziskavi smo izmerili značilno večji fiziološki distalni
premik zgornjih kočnikov pri podganah GK kot pri podganah Wistar, kar nakazuje razlike v
pregradnji kostnine med podganami s SB2 in zdravimi podganami.
Na velikost OPZ lahko vplivajo različna bolezenskega stanja. Tako so ugotovili večji premik
zob pri podganah z induciranim hipertiroidizmom, kjer je pospešena pregradnja kostnine, in
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manjši premik pri živalih s hipotiroidizmom (Verna in sod., 2000). Do večjega premika zob
pride tudi po ovariektomiji, ki ima za posledico osteopenijo in povišane kazalnike kostne
pregradnje (Yamashiro in Takano-Yamamoto, 2001). Ker je za sladkorno bolezen značilna
osteopenija in so pri podganah GK ugotovili manjšo kostno prostornino kot pri zdravih
živalih (Zhang in sod., 2009), smo pričakovali, da bo OPZ pri podganah GK večji kot pri
zdravih. V nasprotju s predvidevanji pa na živalskem modelu podgane OPZ nismo zaznali
razlik v premiku zob med zdravimi podganami in podganami s SB2. To lahko pripišemo
razlikam v tvorbi kostnine, saj smo ugotovili značilno manjši delež osteoblastov pri podganah
GK kot pri zdravih, kar nakazuje manjšo tvorbo kostnine pri živalih s SB2. Za razliko od
rezultatov naše raziskave so Braga in sod. (2011) izmerili večji premik zob pri živalih s
sladkorno boleznijo kot pri zdravih, vendar so ugotavljali premik pri živalskem modelu SB1
in ne SB2. Razliko v dobljenih rezultatih lahko delno pojasnimo tudi z razlikami v živalskih
modelih. Braga in sod. (2011) so v raziskavi uporabili miši, ki so jim namestili 35centinewtonsko vzmet med prvi zgornji kočnik in sekalca, kar je najverjetneje prevelika sila,
za razliko od naše raziskave, v kateri smo uporabili podgane, ki so imele 25-centinewtonsko
vzmet nameščeno med dva zgornja kočnika in sekalca. Poleg tega so premik merili samo po
šestih in dvanajstih dneh vleka zoba ter tako niso ovrednotili linearne stopnje OPZ, kot v naši
raziskavi, kjer smo meritve izvajali šest tednov enkrat tedensko. V naši raziskavi pa nismo
ovrednotili premika zob v prvi stopnji OPZ (dva do tri dni po pričetku delovanja sile na zobe),
da smo se izognili prepogostemu uspavanju živali, hkrati pa smo se želeli osredotočili zlasti
na procese v kostnini v linearni stopnji OPZ.
Ovrednotili smo tudi nagib prvega kočnika med presnovo alveolne kostnine pri živalskem
modelu OPZ. Nagib zoba med OPZ je večji, ko je pospešena presnova kostnine, medtem ko
pri upočasnjeni presnovi kostnine niso opazili spremembe v nagibu (Verna in sod., 2000). V
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naši raziskavi nismo opazili razlike v nagibu zoba med podganami s SB2 in zdravimi
podganami. Sklepamo lahko, da presnova kostnine pri SB2 ni pospešena.

5.4 O presnovi alveolne kostnine pri SB2
Pri sladkorni bolezni so prisotne spremembe v kakovosti kostnine. Zhang in sod. (2009) so
ugotovili manjši kostni volumen v dolgih kosteh podgan GK v primerjavi z zdravimi živalmi.
Večje zmanjšanje mineralne kostne gostote pri SB2 so opazili v delih kosti, bogatih s
trabekularno kostnino, v primerjavi z diafizami dolgih kosti (Ahmad in sod., 2003). V naši
raziskavi smo ugotovili manjšo površino alveolne kostnine v zgornji čeljustnici pri kontrolni
skupini GK v primerjavi s kontrolno skupino Wistar, kar je v skladu z dognanji o manjši
kostni masi pri SB2. Nismo pa zasledili raziskave, ki bi primerjala površino alveolne kostnine
podgan GK in podgan Wistar. Manjšo površino alveolne kostnine so ugotovili v spodnji
čeljustnici živalskega modela SB1 (Abbassy in sod., 2010). Domnevamo lahko, da je
povišana koncentracija glukoze dejavnik, ki vpliva na pojav osteopenije pri SB1 in SB2.
Med OPZ pride do osteopenije alveolne kostnine, kar pripisujejo zmanjšanim žvečnim silam
zaradi nameščenega ortodontskega aparata (Milne in sod., 2009). Zmanjšanje površine
alveolne kostnine pri živalih z nameščeno vzmetjo, kjer je potekal OPZ, smo ugotovili tudi v
predstavljeni raziskavi. Primerjava skupin z nameščeno vzmetjo je pokazala značilno manjšo
površino alveolne kostnine pri testni skupini GK v primerjavi s testno skupino Wistar. Žal
nimamo podatkov o primerljivih raziskavah na živalskih modelih niti kliničnih raziskav OPZ
pri SB2, obstajajo pa podatki o morfoloških lastnostih alveolne kostnine pri živalskih modelih
OPZ pri SB1. Villarino in sod. (2011) niso opazili razlik v prostornini alveolne kostnine med
zdravimi živalmi in živalmi s SB1 po delovanju sile na zobe. Za razliko od naše raziskave, v
kateri je OPZ potekal 42 dni, so v omenjeni raziskavi živali žrtvovali po samo 48 urah
delovanja sile na zobe, kar lahko pojasni razliko v dobljenih rezultatih (Villarino in sod.,
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2011). Nameščen ortodontski aparat namreč domnevno upočasni presnovo kostnine (Milne in
sod., 2009). Tako je verjetno, da se v raziskavi Villarina in sod. (2011) zaradi kratkotrajnega
delovanja sile na zobe razlike v presnovi kostnine pri SB1 še niso izrazile.
5.4.1 O tvorbi alveolne kostnine pri SB2
Pri SB2 je tvorba kostnine zmanjšana (Zhang in sod., 2009). Hitrost tvorbe in mineralizacije
kostnine sta manjši tudi v spodnji čeljustnici živali s SB1, razen v predelu alveolnega grebena,
kjer sta primerljivi s tvorbo in mineralizacijo kostnine pri zdravih živalih (Abbassy in sod.,
2010). V raziskavah presnove kostnine pri SB2 so ugotovili zakasnel razvoj zrelih
osteoblastov, manjše število osteoblastov ter njihovo manjšo aktivnost (Liu in sod., 2006;
Nuche-Berenguer in sod, 2009; Colombo in sod., 2011). Tudi rezultati naše raziskave
potrjujejo zmanjšano tvorbo kostnine pri SB2.
Pri kontrolni skupini GK smo ugotovili manjši delež osteoblastov v primerjavi s podganami
Wistar. Pri podganah se zaradi fiziološkega distalnega pomika kočnikov na mezialni strani
korenin zob tvori nova kostnina, medtem ko na distalni strani poteka pregradnja kostnine,
kljub temu pa ni značilnih razlik v površini osteoblastov na mezialni in distalni strani
korenine (King in sod., 1995). Podobno smo ugotovili tudi v naši raziskavi tako pri podganah
Wistar kot pri GK, vendar pa je delež osteoblastov na distalni strani korenine drugega kočnika
pri podganah GK značilno manjši kot pri podganah Wistar, kar bi lahko vplivalo na resorpcijo
kostnine in tako delno pojasnilo večji distalni fiziološki premik zob pri podganah GK.
Pri testnih skupinah, kjer je potekal premik zob, je bil delež celokupnih osteoblastov ravno
tako značilno manjši pri podganah GK kot pri podganah Wistar. Manjši delež osteoblastov, ki
prekrivajo alveolno kostnino pri živalih s SB1, so zasledili tudi Villarino in sod. (2011). V
primerjavi s kontrolnima skupinama smo po 42 dneh OPZ pri testnih skupinah Wistar in GK
izmerili neznačilno povečanje deleža osteoblastov v alveolni kostnini. Tudi druge raziskave
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niso pokazale značilnih razlik v deležu osteoblastov pri živalskih modelih OPZ (Yamashiro in
Takano-Yamamoto, 2001; Sprogar in sod., 2008; Meh in sod., 2011). Primerjali smo še delež
osteoblastov ločeno na strani pritiska (mezialna stran korenine) in strani vleka (distalna stran
korenine) znotraj posamezne testne skupine, vendar nismo ugotovili razlik. Za razliko od
naših ugotovitev so Pavlin in sod. (2000) ugotovili povečanje števila osteoblastov med OPZ
na strani vleka, medtem ko Yamashiro in Takano-Yamamoto (2001) poročata o večjem
deležu osteoblastov na strani pritiska.
Poleg števila osteoblastov je pomemben pokazatelj tvorbe kostnega matriksa med OPZ tudi
izražanje genov, značilnih za osteoblaste, ki nakazujejo diferenciacijo predhodnikov
osteoblastov v zrele osteoblaste (Pavlin in sod., 2000). Mednje sodi tudi gen za osteokalcin,
za katerega so pokazali, da se odziva na delovanje sile. Izražanje gena za osteokalcin v
osteoblastih se poveča že po enem dnevu delovanja sile na zobe (Pavlin in sod., 2001).
Povečano izražanje gena za osteokalcin je prisotno tudi po treh dneh OPZ (Braga in sod.,
2011). V naši raziskavi nismo analizirali zgodnjega odziva osteoblastov na delovanje sile,
vendar smo tako pri podganah Wistar kot pri GK po sedmih dneh OPZ ugotovili neznačilno
zmanjšanje izražanja gena za osteokalcin. Tudi v gingivalni sulkusni tekočini so ugotovili
prehodno neznačilno zmanjšanje koncentracije osteokalcina po namestitvi nesnemnega
aparata (Griffiths in sod., 1998). Ti rezultati so v nasprotju z raziskavo Garleta in sod. (2007),
ki so ugotovili povečano izražanje gena za osteokalcin po sedmih dneh OPZ, vendar so
vzorce vzeli samo iz PDL, medtem ko smo mi analizirali celotno polovico zgornje čeljustnice.
Na 28. dan OPZ smo izmerili povečano izražanje gena za osteokalcin glede na 7. dan pri
zdravih podganah in podganah s SB2, toda razlika je bila značilna samo pri zdravih. Izražanje
gena za osteokalcin po 42 dneh OPZ je bilo tako pri podganah Wistar kot pri podganah GK
primerljivo z izražanjem gena v kontrolnih skupinah (t. i. 0. dan). To je v skladu z raziskavo
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Griffithsa in sod. (1998), ki niso ugotovili sprememb v koncentraciji osteokalcina med OPZ,
opazili pa so velika odstopanja med posamezniki.
V naši raziskavi smo primerjali izražanje gena za osteokalcin med podganami Wistar in GK.
Izražanje gena za osteokalcin v zgornji čeljustnici pri kontrolnih skupinah Wistar in GK je
bilo primerljivo. V golenicah podgan s SB2 so ugotovili neznačilno zmanjšanje izražanja
gena za osteokalcin, kar je v skladu z našimi rezultati (Nuche-Berenguer in sod., 2009). Po 42
dneh OPZ je bila raven genskega izražanja osteokalcina pri podganah Wistar in GK
primerljiva z odgovarjajočimi vrednostmi na 0. dan, kar je v nasprotju z rezultati naše
predhodne raziskave, kjer smo ugotovili večjo raven genskega izražanja osteokalcina po 42
dneh OPZ (Meh in sod., 2011). To lahko najverjetneje pripišemo razliki v uporabljenem
modelu, saj smo v predhodni raziskavi premikali samo prvi kočnik, sedaj pa prvi in drugi
kočnik. Zaradi manjše sile na zob v predstavljeni raziskavi je bil premik zob linearen in
stopnja zastoja OPZ ni bila izrazita, kar lahko pomeni, da je do povečanja genskega izražanja
osteokalcina prišlo nekoliko prej in ga zato nismo zaznali. Ravno tako v celotnem obdobju
trajanja poskusa, torej 7., 28. in 42. dan, nismo zaznali razlik v izražanju gena za osteokalcin
med podganami Wistar in GK. V nasprotju z našo raziskavo so Braga in sod. (2011) pri
diabetičnih živalih izmerili manjše izražanje gena za osteokalcin po 72 urah OPZ kot pri
zdravih, vendar niso analizirali vzorcev v linearni fazi OPZ. Poleg tega so raziskavo opravili
na živalskem modelu SB1, pri katerem so uničene β-celice trebušne slinavke in posledično
pride do pomanjkanja inzulina v organizmu (Braga in sod., 2011). Inzulin v celični kulturi
osteoblastov poveča raven genskega izražanja osteokalcina (Yang in sod., 2010). To bi lahko
pojasnilo opažene razlike v izražanju osteokalcina med OPZ pri živalskih modelih SB1 in
SB2, saj je koncentracija inzulina pri SB1 znižana, medtem ko smo pri podganah GK,
živalskem modelu SB2, izmerili nekoliko višje serumske vrednosti inzulina kot pri zdravih
živalih.
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Ravni izražanja genov in izražanja proteinov nista nujno vedno v korelaciji in se lahko
razlikujeta glede na obdobje, v katerem zaznamo vrh izražanja (Prabhakar in sod., 2005).
Zaradi tega smo poleg ravni izražanja gena za osteokalcin v alveolni kostnini z metodo RTPCR primerjali tudi število osteoblastov, ki so se obarvali po inkubaciji s protitelesi proti
osteokalcinu. Po 42 dneh OPZ smo pri podganah Wistar ugotovili neznačilno povečanje
pozitivno obarvanih celic z antiosteokalcinskimi protitelesi v primerjavi s kontrolno skupino
Wistar, medtem ko je bilo pri podganah GK povečanje števila pozitivno obarvanih celic
statistično značilno. Med OPZ so v vzorcih čeljustnic že zaznali večjo intenziteto signala po
imunohistokemičnem barvanju za osteokalcin (Han in sod., 2008; Wang in sod., 2009). Po
šestdesetih dneh OPZ je bilo več pozitivno obarvanih celic z bolj izrazitim signalom na
mezialni strani korenine, torej na strani pritiska (Wang in sod., 2009). V naši raziskavi niti pri
podganah Wistar niti pri GK nismo opazili razlik v številu pozitivno obarvanih celic z
antiosteokalcinskimi protitelesi na mezialni in distalni strani po OPZ. Smo pa na mezialni
stani, torej na strani pritiska, izmerili značilno povečanje števila pozitivno obarvanih celic pri
testni skupini GK v primerjavi s kontrolno skupino GK, medtem ko pri podganah Wistar te
razlike ni bilo. Povečano število pozitivno obarvanih celic po OPZ pri živalih s SB2, ne pa
tudi pri zdravih, lahko delno razložimo z zapoznelim razvojem zrelih osteoblastov pri SB2, ki
so ga že opisali pri osteointegraciji po vstavitvi vsadkov v spodnjo čeljustnico (Colombo in
sod., 2011).
Eden od pokazateljev tvorbe kostnine v organizmu je tudi koncentracija osteokalcina v
serumu (Lee in sod., 2000). Tako so na primer ugotovili večje tveganje za zlom kolka pri
ženskah, ki so imele nižjo serumsko koncentracijo osteokalcina (Thaler in sod., 2015).
Določanje serumske koncentracije osteokalcina se lahko uporablja tudi za spremljanje
uspešnosti zdravljenja osteoporoze (Sugimoto in sod., 2014). Pri bolnicah z dobro
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nadzorovano SB2 so ugotovili nižjo koncentracijo osteokalcina in večje tveganje za zlom
vretenc kot pri zdravih (Zhukouskaya in sod., 2015).
Ta ugotovitev je v skladu z raziskavo na živalskem modelu. Pri podganah GK je
koncentracija osteokalcina v serumu ravno tako znižana, kar nakazuje zmanjšano tvorbo
kostnine v organizmu (Zhang in sod., 2009). V naši raziskavi smo pri podganah GK izmerili
nižjo koncentracijo osteokalcina v serumu kot pri podganah Wistar, vendar je bila razlika
značilna samo ob koncu poskusa, torej po 42 dneh OPZ. Zanimivo je, da smo po 42 dneh
OPZ tako pri zdravih kot pri podganah s SB2 opazili nižjo serumsko koncentracijo
osteokalcina kot pred pričetkom poskusa, vendar je bilo znižanje značilno samo pri živalih s
SB2. Očitno se pri podganah pregradnja kostnine v čeljustnici zaradi OPZ odraža tudi na
sistemskem nivoju (King in Keeling, 1995; Kebsch in sod., 2007). V omenjenih raziskavah so
opazili povišanje serumske koncentracije osteokalcina po 14 in 21 dneh OPZ, vendar za
razliko od naše raziskave niso tedensko reaktivirali vzmeti (King in Keeling, 1995; Kebsch in
sod., 2007). Domnevajo, da po prenehanju delovanja sile na zobe pride do drugega vala
tvorbe kostnine, medtem ko v obdobju, ko je vzmet še aktivna, serumska koncentracija
osteokalcina niha (King in Keeling, 1995). Tako lahko pojasnimo tudi nižjo serumsko
koncentracijo osteokalcina na 42. dan OPZ v naši raziskavi.
Pri SB2 smo opazili zmanjšan delež osteoblastov, ki se je med OPZ nekoliko povečal, vendar
ni dosegel deleža osteoblastov pri zdravih živalih. Izražanje gena za osteokalcin je bilo
primerljivo med zdravimi živalmi in živalmi s SB2, kar nakazuje povečano aktivnost
osteoblastov pri SB2. Glede na to, da smo ugotovili manjšo površino alveolne kostnine pri
SB2, lahko domnevamo, da je kljub povečani aktivnosti osteoblastov tvorba kostnine pri SB2
zavrta. V naši raziskavi pa nismo merili hitrosti nalaganja kostnine, ki bi lahko še dodatno
osvetlila proces tvorbe kostnine na podganjem modelu OPZ pri SB2.
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5.4.2 O resorpciji alveolne kostnine pri SB2
Rezultati raziskav o resorpciji kostnine pri SB2 se med seboj nekoliko razlikujejo in ne dajo
jasnega odgovora. V dolgih kosteh podgan GK so opazili povečano površino osteoklastov in
večjo resorpcijsko površino (Lapmanee in sod., 2014). V nasprotju z njimi pa Zhang in sod.
(2009) niso zaznali povečanja resorpcijske površine dolgih kosti pri živalih s SB2. Tudi v
alveolni kostnini živali s SB2 ni razlike v številu osteoklastov med zdravimi živalmi in
živalmi s SB2 (Liu in sod., 2006). Ravno tako v naši raziskavi nismo opazili razlik v deležu
osteoklastov med kontrolnima skupinama Wistar in GK. Delež osteoklastov je bil v obeh
skupinah neznačilno večji na distalni strani korenine kot na mezialni, torej na strani, v katero
poteka distalni fiziološki premik zoba, kar je v skladu s pričakovanji (King in sod., 2005).
Med OPZ se poveča delež in število osteoklastov v alveolni kostnini, povečanje pa je bolj
izrazito na strani pritiska (Yamashiro in Takano-Yamamoto, 2001). Po 42 dneh OPZ smo tudi
v naši raziskavi ugotovili povečanje deleža osteoklastov pri testnih skupinah Wistar in GK.
Celokupno povečanje deleža osteoklastov je bilo predvsem posledica povečanja deleža
osteoklastov na mezialni strani zoba, torej na strani pritiska, kjer med OPZ poteka intenzivna
pregradnja kostnine. Pri primerjavi deleža osteoklastov med testnima skupinama Wistar in
GK po 42 dneh OPZ nismo opazili razlik, kljub temu pa smo opazili bolj izrazito povečanje
deleža osteoklastov po OPZ glede na ustrezno kontrolno skupino pri podganah GK kot pri
podganah Wistar, kar nakazuje povečano resorpcijsko aktivnost pri SB2. Nasprotno so pri
SB1 po 48 urah delovanja sile na zob ugotovili manjše število osteoklastov pri živalih s SB1
(Villarino in sod., 2011). Po dvanajstih dneh OPZ pri živalih s SB1 je bilo število
osteoklastov večje kot pri zdravih živalih (Braga in sod., 2011). Opisane razlike v odzivu
osteoklastov so delno posledica različnega časa trajanja posameznega poskusa, delno pa razlik
v presnovi kostnine pri SB1 in SB2.
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Za diferenciacijo osteoklastov je pomembna interakcija med RANK, receptorjem za RANKL
na osteoklastih, ter RANKL in OPG, ki ju tvorijo osteoblasti.
Analiza ravni izražanja genov, ki so jo na naših vzorcih opravili na Katedri za klinično
biokemijo, Fakulteti za farmacijo, Univerze v Ljubljani in so za 0. in 42. dan predstavljene v
članku z naslovom »Bone remodeling during orthodontic tooth movement in rats with type 2
diabetes.«, ki je bil sprejet v objavo maja 2015 (Plut in sod, 2015), ter za 0., 7. in 42. dan v
magistrskem delu z naslovom »Vpliv sistema RANKL/RANK/OPG na kostno resorpcijo pri
živalskem modelu sladkorne bolezni tipa 2« (Cedilnik, junij 2015) je pokazala naslednje:


Pri podganah Wistar opazimo povečanje ravni izražanja gena za RANK po 42 dneh
OPZ, medtem ko po 7 in 28 dneh OPZ ni razlike v ravni izražanja gena za RANK v
primerjavi s podganami Wistar, ki niso imele nameščene vzmeti. Pri podganah GK je
prišlo po 28 dneh OPZ do neznačilnega zmanjšanja ravni genskega izražanja RANK,
na 42. dan pa smo zaznali njeno ponovno povečanje. Povečanje genskega izražanja
RANK na 42. dan OPZ je bilo statistično značilno večje pri podganah Wistar kot pri
podganah GK (Slika 25).

Slika 25. Raven izražanja gena za RANK pri podganah Wistar in GK na 0. dan (0. dan) ter z
nameščeno vzmetjo po 7 (7. dan), 28 (28. dan) in 42 (42. dan) dneh OPZ. **P < 0,01; ***P <
0,001.
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Raven izražanja gena za RANKL se je pri podganah Wistar po 7 in 28 dneh OPZ
zmanjšala v primerjavi s skupino brez nameščene vzmeti, na 42. dan pa je prišlo do
njenega ponovnega povišanja. Razlike niso bile statistično značilne. Pri podganah GK
se je raven genskega izražanja RANKL statistično značilno zmanjšala na 28. dan OPZ
v primerjavi z 0., 7. in 42. dnem (Slika 26). Med podganami Wistar in GK ni bilo
statistično značilnih razlik v ravni genskega izražanja RANKL.

Slika 26. Raven izražanja gena za RANKL pri podganah Wistar in GK na 0. dan (0. dan) ter z
nameščeno vzmetjo po 7 (7. dan), 28 (28. dan) in 42 (42. dan) dneh OPZ. *P < 0,05.



Raven izražanja gena za OPG se je povečala pri podganah Wistar na 42. dan premika
zob v primerjavi z 0., 7. in 28. dnem. Pri podganah GK je prišlo do prehodnega
zmanjšanja izražanja gena za OPG po 28 dneh OPZ, nato pa se je raven genskega
izražanja OPG ponovno povečala na 42. dan (Slika 27). Tako pri podganah Wistar kot
pri podganah GK opazimo podobno spreminjanje ravni genskega izražanja OPG s
časom, in sicer zmanjševanje od 0. do 28. dne ter povečano izražanje na 42. dan OPZ,
vendar je povečanje na 42. dan glede na 0. dan značilno samo pri podganah Wistar,
medtem ko pri podganah GK po prehodnem zmanjšanju na 28. dan OPZ raven
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genskega izražanja OPG doseže izhodiščno vrednost. Raven izražanja gena za OPG na
42. dan OPZ je značilno večja pri podganah Wistar v primerjavi s podganami GK.

Slika 17. Raven izražanja gena za OPG pri podganah Wistar in GK na 0. dan (0. dan) ter z
nameščeno vzmetjo po 7 (7. dan), 28 (28. dan) in 42 (42. dan) dneh OPZ. *P < 0,05; **P <
0,01; ***P < 0,001.



Razmerje ravni izražanja genov RANKL/OPG na 42. dan OPZ pri podganah Wistar je
manjše kot pri podganah Wistar, kjer zob nismo premikali. Pri podganah GK je prišlo
do neznačilnega povečanja razmerja ravni genskega izražanja RANKL/OPG po 7
dneh OPZ, ki mu je sledilo zmanjšanje po 28 dneh (Slika 28).

Slika 28. Razmerje ravni izražanja genov RANKL/OPG pri podganah Wistar in GK na 0. dan
(0. dan) ter z nameščeno vzmetjo po 7 (7. dan), 28 (28. dan) in 42 (42. dan) dneh OPZ. *P <
0,05.
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Med OPZ so zaznali povečano gensko izražanje RANK, RANKL in OPG (Kobayashi in sod.,
2000; Garlet in sod., 2007; Taddei in sod., 2012). V drugi raziskavi, v kateri so analizirali
vzorce gingivalne sulkusne tekočine, niso zaznali povečane koncentracije OPG, vendar raven
genskega izražanja in koncentracija proteina nista nujno v korelaciji (Grant in sod., 2013). Pri
podganah Wistar po 42 dneh OPZ predstavljeni podatki pokažejo povečanje izražanja genov
za RANK in OPG, ne pa za RANKL (Plut in sod., 2015; Cedilnik, 2015). Vzrok za
neskladnosti rezultatov je najverjetneje dolžina trajanja poskusa, ki je bila v našem primeru
bistveno daljša. Na 7. in 28. dan OPZ smo pri podganah Wistar zaznali neznačilno znižanje
izražanja gena za RANKL. Tudi v gingivalni sulkusni tekočini je po 7 dneh OPZ zaznati
znižano koncentracijo RANKL (Grant in sod., 2013).
Za razliko od zdravih živali pri podganah GK po 42 dneh OPZ ni bilo sprememb v izražanju
genov za RANK, RANKL in OPG glede na 0. dan, vendar je bilo opazno znižanje po 28 dneh
OPZ. Podoben vzorec smo opazili tudi pri podganah Wistar, le da ni bil tako izrazit.
Primerjava med zdravimi podganami in podganami s SB2 po 42 dneh OPZ nam pokaže
značilno manjše izražanje gena za RANK in OPG, ne pa tudi za RANKL pri podganah s SB2
(Plut in sod., 2015; Cedilnik, 2015). Nasprotno so pri miših s SB1 po 72 urah delovanja sile
na zob ugotovili povečano izražanje gena za RANKL v primerjavi z zdravimi, medtem ko je
bila raven genskega izražanja RANK neznačilno zmanjšana (Braga in sod., 2011). Ponovno
so te razlike verjetno posledica različnega trajanja poskusa, delno pa razlik med SB1 in SB2.
Ravnotežje med resorpcijo in tvorbo kostnine določa tudi razmerje RANKL/OPG. Večje ko je
to razmerje, večja je resorpcijska aktivnost (Rouster-Stevens in sod., 2007). Prikazani
rezultati pokažejo neznačilno povečano razmerje ravni izražanja genov RANKL/OPG pri
podganah GK na 42. dan poskusa v primerjavi s podganami Wistar, kar nakazuje povečano
resorpcijsko aktivnost pri SB2 (Cedilnik, 2015). Povečanje razmerja RANKL/OPG je
posledica zmanjšane ravni genskega izražanja OPG pri podganah GK v primerjavi z zdravimi
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živalmi. Vzrok za manjše izražanje gena za OPG je lahko višja koncentracija inzulina v
serumu pri SB2, ki smo jo tudi izmerili pri podganah GK. Inzulin ob vezavi na receptor na
osteoblastih namreč signalizira zmanjšanje izražanja OPG in posledično premakne ravnotežje
RANKL/OPG v smer resorpcije kostnine (Ferron in sod., 2010).
Med trajanjem poskusa se je razmerje ravni izražanja genov RANKL/OPG pri podganah
Wistar s časom zmanjševalo in je bilo na 42. dan statistično značilno manjše kot na dan 0, kar
nakazuje, da v linearni stopnji premika zob poteka intenzivna tvorba kostnine. V nasprotju z
našo raziskavo so v gingivalni sulkusni tekočini ugotovili povečano razmerje koncentracije
RANKL/OPG po 42 dneh OPZ na strani pritiska, medtem ko smo mi za analizo vzeli
polovico zgornje čeljustnice s pripadajočimi tkivi in tako nismo analizirali razlike med stranjo
pritiska in stranjo vleka (Grant in sod., 2013). Za razliko od podgan Wistar smo pri podganah
GK na 7. dan OPZ zaznali neznačilno povečanje razmerja izražanja genov RANKL/OPG, na
42. dan pa je bilo razmerje RANKL/OPG primerljivo z vrednostjo 0. dne (Plut in sod., 2015;
Cedilnik, 2015). To ponovno nakazuje, da je pri SB2 razmerje med tvorbo in resorpcijo
kostnine porušeno. Poleg tega je tvorba kostnine v linearni fazi OPZ pri SB2 nekoliko
upočasnjena v primerjavi z zdravimi, kot so že poročali pri osteointegraciji vsadkov v spodnjo
čeljustnico podgan GK (Colombo in sod., 2010).
Delovanje osteoklastov pri podganjem modelu OPZ smo ovrednotili z določanjem ravni
genskega izražanja in z imunohistokemično analizo prisotnosti katepsina K kot pokazatelja
aktivnosti osteoklastov. Pri živalih s SB1 je raven genskega izražanja katepsina K večja kot
pri zdravih živalih (Hie in sod., 2009). V naši raziskavi smo ravno tako opazili težnjo k
povečanemu genskemu izražanju katepsina K pri SB2, vendar razlika ni bila statistično
značilna. To ponovno nakazuje razlike v presnovi kostnine pri SB1 in SB2.
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Med OPZ, ko na strani pritiska poteka intenzivna razgradnja kostnine, so ugotovili povečano
raven izražanja katepsina K (Yoshimatsu in sod., 2006; Meh in sod., 2011; Taddei in sod.,
2012). Presenetljivo je, da mi nismo zaznali povečanja ravni genskega izražanja katepsina K
po 42 dneh OPZ ne pri podganah Wistar ne pri GK, temveč je na 7. in 28. dan prišlo celo do
rahlega znižanja genskega izražanja katepsina K. Vzrok, da nismo zaznali ravni povečanja
genskega izražanja katepsina K, je lahko v različnem trajanju delovanja sile na zobe med
raziskavami. Za razliko od raziskave Taddeieve in sod. (2012), ki so analizirali vzorce po 72
urah OPZ, mi nismo analizirali zgodnje stopnje premika OPZ. V drugi raziskavi so opravili
analizo vzorcev po desetih dneh OPZ, ko se je glede na meritve premika zob linearna stopnja
premika zob šele pričela, medtem ko je bil pri našem modelu premik zoba linearen. Poleg
tega so za analizo uporabili samo tkivo, odvzeto na strani pritiska, mi pa smo odvzeli celotno
polovico zgornje čeljustnice s tremi kočniki, zaradi česar so lahko izmerili večje vrednosti
izražanja katepsina K (Yoshimatsu in sod., 2006). Tudi pri naši predhodni raziskavi smo
ugotovili povečano izražanje katepsina K na 42. dan OPZ (Meh in sod., 2011). Ponovno lahko
domnevamo, da je zaradi bolj linearnega poteka OPZ do povečanega genskega izražanja
katepsina K prišlo pred 42. dnem. S tem v skladu so tudi rezultati imunohistokemične analize,
saj je po 42 dneh OPZ opazna tendenca k večjemu številu s protitelesi proti katepsinu K
pozitivno obarvanih osteoklastov na strani pritiska pri podganah Wistar in GK, medtem ko na
strani vleka število pozitivno obarvanih celic ostaja nespremenjeno. Prehodno povečanje
števila osteoklastov, ki izražajo katepsin K, na strani pritiska med OPZ so opazili tudi Ohba in
sod. (2000). Sklepamo lahko, da se aktivnost osteoklastov med na živalskem modelu podgane
OPZ prehodno poveča, vendar je časovno pogojena.
Pri SB2 smo ugotovili večji porast osteoklastov na živalskem modelu podgane OPZ. Čeprav
nismo zaznali njihove povečane aktivnosti, lahko sklepamo, da se pri SB2 nakazuje povečana
resorpcija kostnine. Delno to lahko razložimo s povišano koncentracijo inzulina pri SB2.
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Za več podatkov o presnovi kostnine na živalskem modelu podgane med OPZ pri SB2, zlasti
o tvorbi kostnine, bi bilo potrebno narediti preiskave, kjer bi preučevali hitrost tvorbe
kostnine. Zanimivo bi bilo napraviti tudi analizo ravni izražanja genov kmalu po pričetku
delovanja sile na zob. Poleg tega bi lahko tkiva za analizo odvzeli ločeno na strani vleka in
strani pritiska. Dodatne informacije bi nam dala tudi imunohistokemična analiza ostalih
dejavnikov, poleg osteokalcina in katepsina K.

5.5 O vnetnih dejavnikih pri SB2
V procesu pregradnje kostnine med OPZ imajo pomembno vlogo tudi citokini (Alhashimi in
sod., 2001). V naši raziskavi smo spremljali raven genskega izražanja TNF-α in IL-1β, ki
spodbujata osteoklastogenezo (Lam in sod., 2000; Lee in sod., 2010). Pri podganah Wistar
nismo ugotovili značilnih razlik v ravni genskega izražanja TNF-α med OPZ, je pa bilo po
sedmih dneh delovanja sile na zob zaznati njeno neznačilno povečanje. Z in situ hibridizacijo
ravno tako niso ugotovili povečanega izražanja informacijske RNK za TNF-α med OPZ
(Alhashimi in sod., 2001). V gingivalni sulkusni tekočini in PDL zob so v nasprotju z našo
raziskavo zaznali povečano koncentracijo in raven genskega izražanja TNF-α, vendar so
razlike najverjetneje posledica uporabe različnih tkiv za analizo (Garlet in sod., 2007; Grant in
sod., 2013). Raven genskega izražanja IL1-β med OPZ pri podganah Wistar je do 28. dne
neznačilno naraščala, na 42. dan pa se je značilno zmanjšala. Tudi Alhashimi in sod. (2001)
so ugotovili prehodno povečanje in nato zmanjšanje izražanja sporočilne RNK IL1-β med
OPZ.
V maščobnem tkivu podgan GK so izmerili nižjo koncentracijo TNF-α in IL1-β v primerjavi
z zdravimi (Pontes Andersen in sod., 2006). Nasprotno smo v čeljustni kosti podgan GK
opazili neznačilno večjo raven genskega izražanja TNF-α kot pri zdravih živalih, medtem ko
je bila raven genskega izražanja IL1-β primerljiva med skupinama. Po 72 urah OPZ pri
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živalih s SB1 so opazili povečano raven genskega izražanja TNF-α (Braga in sod., 2011). V
naši raziskavi nismo opazili razlik v ravni genskega izražanja TNF-α pri podganah GK,
vendar nismo merili zgodnjih sprememb v alveolni kostnini med OPZ. Opazili smo, da se
vzorec izražanja genov za TNF-α in IL1-β med OPZ nekoliko razlikuje med podganami GK
in Wistar, saj smo pri podganah GK ugotovili neznačilno zmanjšano izražanje genov na 28.
dan, na 42. dan pa se nakazuje povečanje genskega izražanja TNF-α in IL1-β. Možno je, da
gre za upočasnjen odziv vnetnih dejavnikov pri SB2, ki so ga opazili tudi pri celjenju kostnine
ob vstavitvi vsadkov (Colombo in sod., 2011).
Model OPZ pri podganah je dober model za raziskave bioloških mehanizmov presnove
kostnine med ortodontskim premikom zob (Ren in sod., 2004). Prednost živalskega modela je
enostavna priprava histoloških vzorcev, ki omogoča raziskave alveolne kostnine in PDL na
celičnem nivoju, kar je v kliničnih raziskavah težje izvedljivo ali celo nemogoče. Vendar iz
rezultatov na živalskih modelih OPZ ni mogoče zanesljivo sklepati na značilnosti presnove
alveolne kostnine pri človeku, saj obstajajo razlike v zgradbi alveolne kostnine in PDL, poleg
tega so podganji zobje mnogo manjši od človeških in je potrebno pri načrtovanju raziskave
biti pozoren na velikost sile, s katero premikamo zobe (Ren in sod., 2004).
Rezultati predstavljene raziskave so pomembni za razumevanje bioloških mehanizmov
presnove alveolne kostnine na celičnem nivoju pri SB2 na živalskem modelu podgane pri
OPZ. Kljub temu da premik zob pri testni skupini podgan s SB2 ni bil nič večji kot pri testni
skupini zdravih podgan, smo ugotovili, da obstajajo razlike v presnovi alveolne kostnine med
delovanjem sile na zobe med podganami s SB2 in zdravimi podganami. Rezultati raziskave
kažejo, da je predvsem opazna zmanjšana tvorba kostnine pri testni skupini podgan s SB2,
hkrati pa se nakazuje tudi nekoliko povečana resorpcija kostnine. Pomembno vlogo pri
spremenjenih procesih tvorbe in razgradnje kostnine ob delovanju sile na zobe pri podganah s

62

SB2 ima najverjetneje tudi spremenjen odziv vnetnih dejavnikov. Za boljše razumevanje
bioloških mehanizmov, ki privedejo do zmanjšane tvorbe in nekoliko povečane resorpcije
kostnine ob delovanju sile na zobe, so potrebne nadaljnje raziskave na živalskem modelu
OPZ.
Ker je bolnikov s SB2 vedno več in so vedno mlajši, se povečuje tudi verjetnost ortodontske
obravnave teh bolnikov. Za varno obravnavo pacientov s SB2 bodo potrebne klinične
raziskave OPZ pri SB2. Rezultati predklinične raziskave tako lahko služijo za načrtovanje
kliničnih raziskav, ki so potrebne za poznavanje procesov presnove kostnine med OPZ pri
bolnikih s SB2. Pri načrtovanju klinične raziskave na pacientih s SB2, ki se ortodontsko
zdravijo, bi bilo potrebno spremljati koncentracijo vnetnih dejavnikov ter RANK, RANKL in
OPG v gingivalni sulkusni tekočini v različnih časovnih intervalih. Zanimivo bi bilo
spremljati tudi koncentracijo osteokalcina v gingivalni sulkusni tekočini med OPZ in
primerjati vrednosti s koncentracijo osteokalcina v serumu. Hkrati bi spremljali tudi
parametre za oceno stanja obzobnih tkiv. Tako bi namreč lahko ocenili, ali pri pacientih s SB2
obstaja večje tveganje za izgubo alveolne kosti med OPZ.
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6. ZAKLJUČKI
V predstavljeni raziskavi smo dosegli zastavljene cilje. Ugotovili smo:


da ni razlike v velikosti OPZ pri skupini podgan s SB2 v primerjavi s skupino zdravih
podgan.



da je površina alveolne kostnine pri skupini podgan s SB2 z nameščeno vzmetjo
(SB2+OPZ) značilno manjša v primerjavi s skupino zdravih podgan z nameščeno
vzmetjo (SB2-OPZ).



da je delež osteoblastov manjši pri skupini podgan SB2+OPZ kot pri skupini podgan
SB2-OPZ.



da ni razlike v deležu osteoklastov med skupino podgan SB2+OPZ in skupino podgan
SB2-OPZ, vendar je povečanje deleža osteoklastov po delovanju sile na zobe večje pri
skupini podgan s SB2, kar nakazuje povečano resorpcijo kostnine ob delovanju sile na
zobe pri SB2.



da so ob delovanju sile na zobe vrednosti izražanja osteokalcina, pokazatelja
aktivnosti osteoblastov, primerljive med skupino podgan SB2+OPZ in skupino podgan
SB2-OPZ.



da v izražanju katepsina K, pokazatelja aktivnosti osteoklastov, pri skupini podgan
SB2+OPZ v primerjavi s skupino podgan SB2-OPZ ni razlike,



da raven genskega izražanja vnetnih dejavnikov pri skupini podgan SB2+OPZ ni bila
povečana. Opazen pa je drugačen vzorec ravni genskega izražanja vnetnih dejavnikov
pri skupini podgan SB2+OPZ kot pri skupini podgan SB2-OPZ, ki nakazuje
upočasnjeno izražanje vnetnih dejavnikov pri živalskem modelu OPZ pri SB2.
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Na živalskem modelu podgane pri OPZ smo ugotovili značilnosti presnove alveolne kostnine
pri SB2 in tako pripomogli k razumevanju bioloških mehanizmov presnove alveolne kostnine.
Ugotovili smo zmanjšano tvorbo in nekoliko povečano resorpcijo kostnine ter posledično
manjšo površino alveolne kostnine. Ravni izražanja genov in proteinov, vključenih v
presnovo kostnine, ter vnetnih mediatorjev, ki smo jih ugotovili na živalskem modelu
podgane pri OPZ, so lahko izhodišča za načrtovanje kliničnih raziskav OPZ pri SB2.

65

LITERATURA
Abbassy MA, Watari I, Soma K. The effect of diabetes mellitus on rat mandibular bone
formation and microarchitecture. Eur J Oral Sci 2010; 118: 364-369.
Abdel-Halim SM, Guenifi A, Luthman H, Grill V, Efendic S, Ostenson CG. Impact of
diabetic inheritance on glucose tolerance and insulin secretion in spontaneously diabetic GKWistar rats. Diabetes 1994; 43: 281-288.
Ahmad T, Ohlsson C, Sääf M, Ostenson CG, Kreicbergs A. Skeletal changes in type-2
diabetic Goto-Kakizaki rats. J Endocrinol 2003; 178: 111-116.
Albala C, Yáñez M, Devoto E, Sostin C, Zeballos L, Santos JL. Obesity as a protective factor
for postmenopausal osteoporosis. Int J Obes Relat Metab Disord 1996; 20: 1027-1032.
Alhashimi N, Frithiof L, Brudvik P, Bakhiet M. Orthodontic tooth movement and de novo
synthesis of proinflammatory cytokines. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001; 119: 307312.
Alikhani M, Alikhani Z, Boyd C, MacLellan CM, Raptis M, Liu R in sod. Advanced
glycation end products stimulate osteoblast apoptosis via the MAP kinase and cytosolic
apoptotic pathways. Bone 2007; 40: 345-353.
de Amorim FP, Ornelas SS, Diniz SF, Batista AC, da Silva TA. Imbalance of RANK,
RANKL and OPG expression during tibial fracture repair in diabetic rats. J Mol Histol 2008;
39: 401-408.
Aronovich S, Skope LW, Kelly JP, Kyriakides TC. The relationship of glycemic control to
the outcomes of dental extractions. J Oral Maxillofac Surg 2010; 68: 2955-2961.
Bauer DC, Browner WS, Cauley JA, Orwoll ES, Scott JC, Black DM in sod. Factors
associated with appendicular bone mass in older women. The Study of Osteoporotic Fractures
Research Group. Ann Intern Med 1993; 118: 657-665.
Botolin S, McCabe LR. Chronic hyperglycemia modulates osteoblast gene expression through
osmotic and non-osmotic pathways. J Cell Biochem 2006; 99: 411-424.
Boyle WJ, Simonet WS, Lacey DL. Osteoclast differentiation and activation. Nature 2003;
423: 337-342.
Braga SM, Taddei SR, Andrade I Jr, Queiroz-Junior CM, Garlet GP, Repeke CE in sod.
Effect of diabetes on orthodontic tooth movement in a mouse model. Eur J Oral Sci 2011;
119: 7-14.
Catalfamo DL, Britten TM, Storch DL, Calderon NL, Sorenson HL, Wallet SM.
Hyperglycemia induced and intrinsic alterations in type 2 diabetes-derived osteoclast
function. Oral Dis 2013; 19: 303-312.

66

Chang PC, Chung MC, Wang YP, Chien LY, Lim JC, Liang K in sod. Patterns of diabetic
periodontal wound repair: a study using micro-computed tomography and
immunohistochemistry. J Periodontol 2012; 83: 644-652.
Cedilnik M. Vpliv sistema RANKL/RANK/OPG na kostno resorpcijo pri živalskem modelu
sladkorne bolezni tipa 2. Magistrsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
farmacijo; junij 2015.
Clemens TL, Karsenty G. The osteoblast: an insulin target cell controlling glucose
homeostasis. J Bone Miner Res 2011; 26: 677-680.
Colombo JS, Balani D, Sloan AJ, Crean SJ, Okazaki J, Waddington RJ. Delayed osteoblast
differentiation and altered inflammatory response around implants placed in incisor sockets of
type 2 diabetic rats. Clin Oral Implants Res 2011; 22: 578-586.
Drevensek M, Volk J, Sprogar S, Drevensek G. Orthodontic force decreases the eruption rate
of rat incisors. Eur J Orthod 2009; 31: 46-50.
Erdogan O, Uçar Y, Tatlı U, Sert M, Benlidayı ME, Evlice B. A clinical prospective study on
alveolar bone augmentation and dental implant success in patients with type 2 diabetes. Clin
Oral Implants Res 2014. doi: 10.1111/clr.12450.
Ferron M, Wei J, Yoshizawa T, Del Fattore A, DePinho RA, Teti A in sod. Insulin signaling
in osteoblasts integrates bone remodeling and energy metabolism. Cell 2010; 142: 296-308.
Fleige S, Walf V, Huch S, Prgomet C, Sehm J, Pfaffl MW. Comparison of relative mRNA
quantification models and the impact of RNA integrity in quantitative real-time RT-PCR.
Biotechnol Lett 2006; 28:1601-1613.
Fleming DM, Schellevis FG, Van Casteren V. The prevalence of known diabetes in eight
European countries. Eur J Public Health 2004; 14: 10-14.
Garlet TP, Coelho U, Silva JS, Garlet GP. Cytokine expression pattern in compression and
tension sides of the periodontal ligament during orthodontic tooth movement in humans. Eur J
Oral Sci 2007; 115: 355-362.
Global status report on noncommunicable diseases 2014. Geneva, World Health
Organization, 2014.
Grant M, Wilson J, Rock P, Chapple I. Induction of cytokines, MMP9, TIMPs, RANKL and
OPG during orthodontic tooth movement. Eur J Orthod 2013; 35: 644-651.
Graves DT, Liu R, Alikhani M, Al-Mashat H, Trackman PC. Diabetes-enhanced
inflammation and apoptosis- impact on periodontal pathology. J Dent Res 2006; 85: 15-21.
Griffiths GS, Moulson AM, Petrie A, James IT. Evaluation of osteocalcin and pyridinium
crosslinks of bone collagen as markers of bone turnover in gingival crevicular fluid during
different stages of orthodontic treatment. J Clin Periodontol 1998; 25: 492-498.

67

Han XL, Meng Y, Kang N, Lv T, Bai D. Expression of osteocalcin during surgically assisted
rapid orthodontic tooth movement in beagle dogs. J Oral Maxillofac Surg 2008; 66: 24672475.
Hanley DA, Brown JP, Tenenhouse A, Olszynski WP, Ioannidis G, Berger C in sod.
Associations among disease conditions, bone mineral density, and prevalent vertebral
deformities in men and women 50 years of age and older: cross-sectional results from the
Canadian Multicentre Osteoporosis Study. J Bone Miner Res 2003; 18: 784-790.
Hardt AB. Bisphosphonate effects on alveolar bone during rat molar drifting. J Dent Res
1988; 67: 1430-1433.
Hellsing E, Hammarström L. The effects of pregnancy and fluoride on orthodontic tooth
movements in rats. Eur J Orthod 1991; 13: 223-230.
Henneman S, Von den Hoff JW, Maltha JC. Mechanobiology of tooth movement. Eur J
Orthod 2008; 30: 299-306.
Hie M, Yamazaki M, Tsukamoto I. Curcumin suppresses increased bone resorption by
inhibiting osteoclastogenesis in rats with streptozotocin-induced diabetes. Eur J Pharmacol
2009; 621: 1-9.
Hie M, Tsukamoto I. Increased expression of the receptor for activation of NF-kappaB and
decreased runt-related transcription factor 2 expression in bone of rats with streptozotocininduced diabetes. Int J Mol Med 2010; 26: 611-618.
Huang S, Dang H, Huynh W, Sambrook PJ, Goss AN. The healing of dental extraction
sockets in patients with Type 2 diabetes on oral hypoglycaemics: a prospective cohort. Aust
Dent J 2013; 58: 89-93.
Jiajue R, Jiang Y, Wang O, Li M, Xing X, Cui L in sod. Suppressed bone turnover was
associated with increased osteoporotic fracture risks in non-obese postmenopausal Chinese
women with type 2 diabetes mellitus. Osteoporos Int 2014; 25: 1999-2005.
Johnson RB. Osteoclast distribution within the rat interdental septum coincident to
experimental tooth movement using light forces. Anat Rec. 2007; 290: 74-82.
Kahn B, Flier J. Obesity and insulin resistance. J Clin Invest 2000; 106: 473-481.
Kanzaki H, Chiba M, Shimizu Y, Mitani H. Periodontal ligament cells under mechanical
stress induce osteoclastogenesis by receptor activator of nuclear factor kappaB ligand upregulation via prostaglandin E2 synthesis. J Bone Miner Res 2002; 17: 210-220.
Kebsch M, Wilkinson M, Petocz P, Darendeliler MA. The effect of fluoride administration on
rat serum osteocalcin expression during orthodontic movement. Am J Orthod Dentofacial
Orthop 2007; 131: 515-524.
Kim JH, Lee DE, Choi SH, Cha JH, Bak EJ, Yoo YJ. Diabetic characteristics
and alveolar bone loss in streptozotocin- and streptozotocin-nicotinamide-treated rats with
periodontitis. J Periodontal Res 2014; 49: 792-800.
68

King AJ. The use of animal models in diabetes research. Br J Pharmacol 2012; 166: 877-894.
King GJ, Latta L, Rutenberg J, Ossi A, Keeling SD. Alveolar bone turnover in male rats: siteand age-specific changes. Anat Rec 1995; 242: 321-328.
King GJ, Keeling SD. Orthodontic bone remodeling in relation to appliance decay. The Angle
Orthodontist 1995; 65: 129-140.
Kobayashi Y, Hashimoto F, Miyamoto H, Kanaoka K, Miyazaki-Kawashita Y, Nakashima T
in sod. Force-induced osteoclast apoptosis in vivo is accompanied by elevation in
transforming growth factor beta and osteoprotegerin expression. J Bone Miner Res 2000; 15:
1924-1934.
Krishnan V, Davidovitch Z. Cellular, molecular, and tissue-level reactions to orthodontic
force. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 129: 469.e1-32.
Lam J, Takeshita S, Barker JE, Kanagawa O, Ross FP, Teitelbaum SL. TNF-alpha induces
osteoclastogenesis by direct stimulation of macrophages exposed to permissive levels of
RANK ligand. J Clin Invest 2000; 106: 1481-1488.
Lalla E, Cheng B, Lal S, Kaplan S, Softness B, Greenberg E in sod. Diabetes mellitus
promotes periodontal destruction in children. J Clin Periodontol 2007; 34: 294-298.
Lapmanee S, Charoenphandhu N, Aeimlapa R, Suntornsaratoon P, Wongdee K,
Tiyasatkulkovit W in sod. High dietary cholesterol masks type 2 diabetes-induced osteopenia
and changes in bone microstructure in rats. Lipids 2014; 49: 975-986.
Lappin DF, Eapen B, Robertson D, Young J, Hodge PJ. Markers of bone destruction and
formation and periodontitis in type 1 diabetes mellitus. J Clin Periodontol 2009; 36: 634-641.
Lee AJ, Hodges S, Eastell R. Measurement of osteocalcin. Ann Clin Biochem 2000 Jul; 37:
432-446.
Lee YM, Fujikado N, Manaka H, Yasuda H, Iwakura Y. IL-1 plays an important role in
the bone metabolism under physiological conditions. Int Immunol 2010; 22: 805-816.
Li X, Zhang L, Wang N, Feng X, Bi L. Periodontal ligament remodeling and alveolar bone
resorption during orthodontic tooth movement in rats with diabetes. Diabetes Technol Ther
2010; 12: 65-73.
Liu R, Bal HS, Desta T, Krothapalli N, Alyassi M, Luan Q in sod. Diabetes enhances
periodontal bone loss through enhanced resorption and diminished bone formation. J Dent
Res 2006; 85: 510-514.
Liu Z, Aronson J, Wahl EC, Liu L, Perrien DS, Kern PA in sod. A novel rat model for the
study of deficits in bone formation in type-2 diabetes. Acta Orthop 2007; 78: 46-55.

69

Lowney JJ, Norton LA, Shafer DM, Rossomando EF. Orthodontic forces increase tumor
necrosis factor alpha in the human gingival sulcus. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1995;
108: 519-524.
Maia LG, Alves AV, Bastos TS, Moromizato LS, Lima-Verde IB, Ribeiro MA in sod.
Histological analysis of the periodontal ligament and alveolar bone during dental movement
in diabetic rats subjected to low-level laser therapy. J Photochem Photobiol B 2014; 135: 6574.
Marugame T, Hayasaki H, Lee K, Eguchi H, Matsumoto S. Alveolar bone loss associated
with glucose tolerance in Japanese men. Diabet Med 2003; 20: 746-751.
Masella RS, Meister M. Current concepts in the biology of orthodontic tooth movement. Am
J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 129: 458-468.
Meikle MC. The tissue, cellular, and molecular regulation of orthodontic tooth movement:
100 years after Carl Sandstedt. Eur J Orthod 2006; 28: 221-240.
Meh A, Sprogar S, Vaupotic T, Cör A, Drevenšek G, Marc J in sod. Effect of cetirizine,
a histamine H1 receptor antagonist, on bone modeling during orthodontic tooth movement in
rats. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 139: e323-329.
Midgett RJ, Shaye R, Fruge JF Jr. The effect of altered bone metabolism on orthodontic tooth
movement. Am J Orthod 1981; 80: 256-262.
Milne TJ, Ichim I, Patel B, McNaughton A, Meikle MC. Induction of osteopenia during
experimental tooth movement in the rat: alveolar bone remodelling and the mechanostat
theory. Eur J Orthod 2009; 31: 221-231.
Miyata T, Notoya K, Yoshida K, Horie K, Maeda K, Kurokawa K in sod. Advanced glycation
end products enhance osteoclast-induced bone resorption in cultured mouse unfractionated
bone cells and in rats implanted subcutaneously with devitalized bone particles. J Am Soc
Nephrol 1997; 8: 260-270.
Morohoshi M, Fujisawa K, Uchimura I, Numano F. Glucose-dependent interleukin 6 and
tumor necrosis factor production by human peripheral blood monocytes in vitro. Diabetes
1996; 45: 954-959.
Motyl KJ, Botolin S, Irwin R, Appledorn DM, Kadakia T, Amalfitano A in sod.
Bone inflammation and altered gene expression with type I diabetes early onset. J Cell
Physiol 2009; 218: 575-583.
Neglia C, Agnello N, Argentiero A, Chitano G, Quarta G, Bortone I in sod. Increased risk
of osteoporosis in postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus: a three-year
longitudinal study with phalangeal QUS measurements. J Biol Regul Homeost Agents 2014;
28: 733-741.
Nuche-Berenguer B, Moreno P, Esbrit P, Dapía S, Caeiro JR, Cancelas J in sod. Effect of
GLP-1 treatment on bone turnover in normal, type 2 diabetic, and insulin-resistant states.
Calcif Tissue Int 2009; 84: 453-461.
70

Ohba Y, Ohba T, Terai K, Moriyama K. Expression of cathepsin K mRNA during
experimental tooth movement in rat as revealed by in situ hybridization. Arch Oral Biol 2000;
45: 63-69.
Okamoto M, Sato T, Shirai H, Imai Y. A histomorphometric analysis on bone dynamics in
denture supporting tissue under continuous pressure in streptozotocin-induced diabetic rat. J
Oral Rehabil 2001; 28: 553-559.
Pavlin
D,
Goldman
ES,
Gluhak-Heinrich
J,
Magness
M,
Zadro
R.
Orthodontically stressed periodontium of transgenic
mouse as
a model for studying
mechanical response in bone: The effect on the number of osteoblasts. Clin Orthod Res 2000;
3: 55-66.
Pavlin D, Zadro R, Gluhak-Heinrich J. Temporal pattern of stimulation of osteoblastassociated genes during mechanically-induced osteogenesis in vivo: early responses
of osteocalcin and type I collagen. Connect Tissue Res 2001; 42: 135-148.
Pavlin D, Gluhak-Heinrich J. Effect of mechanical loading on periodontal cells. Crit Rev Oral
Biol Med 2001; 12: 414-424.
Pilon JJ, Kuijpers-Jagtman AM, Maltha JC. Magnitude of orthodontic forces and rate of
bodily tooth movement. An experimental study. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1996; 110:
16-23.
Pinhas-Hamiel O, Zeitler P. The global spread of type 2 diabetes mellitus in children and
adolescents. J Pediatr 2005; 146: 693-700.
Plut A, Sprogar Š, Drevenšek G, Hudoklin S, Zupan J, Marc J in sod. Bone remodeling during
orthodontic tooth movement in rats with type 2 diabetes. Am J Orthod Dentofacial Orthop
2015; 148: 1017-1025.
Pontes Andersen CC, Buschard K, Flyvbjerg A, Stoltze K, Holmstrup P. Periodontitis
deteriorates metabolic control in type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats. J Periodontol 2006; 77:
350-356.
Prabhakar U, Conway TM, Murdock P, Mooney JL, Clark S, Hedge P in sod. Correlation of
protein and gene expression profiles of inflammatory proteins after endotoxin challenge in
human subjects. DNA Cell Biol 2005; 24: 410-431.
Radosevic B, Bukara-Radujkovic G, Miljkovic V, Pejicic S, Bratina N, Battelino T. The
incidence of type 1 diabetes in Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina) and Slovenia in
the period 1998-2010. Pediatr Diabetes 2013; 14: 273-279.
Reddy GK, Stehno-Bittel L, Hamade S, Enwemeka CS. The biomechanical integrity
of bone in experimental diabetes. Diabetes Res Clin Pract 2001; 54: 1-8.
Ren Y, Maltha JC, Kuijpers-Jagtman AM. The rat as a model for orthodontic tooth movement
- a critical review and a proposed solution. Eur J Orthod 2004; 26: 483-490.

71

Roberts WE, Huja S, Roberts JA. Bone modeling: biomechanics, molecular mechanisms, and
clinical perspectives. Sem Orthod 2004; 10: 123-161.
Rozman J, Mrvar P, Drevenšek M, Pečlin P. Evaluation of NiTi superelastic retraction coil
springs for orthodontic tooth movement in rats. Biomed Mater Eng 2010; 20: 339-348.
Rouster-Stevens KA, Langman CB, Price HE, Seshadri R, Shore RM, Abbott K in sod.
RANKL:osteoprotegerin ratio and bone mineral density in children with untreated juvenile
dermatomyositis. Arthritis Rheum 2007; 56: 977-983.
Rőszer T. Inflammation as death or life signal in diabetic fracture healing. Inflamm Res 2011;
60: 3-10.
Sakai D, Okazaki J, Komasa Y. Bone healing of tooth extraction socket in type 2 diabetes. J
Oral Tissue Engin 2008; 5: 134-144.
Salvi GE, Franco LM, Braun TM, Lee A, Rutger Persson G, Lang NP, Giannobile WV. Proinflammatory biomarkers during experimental gingivitis in patients with type 1 diabetes
mellitus: a proof-of-concept study. J Clin Periodontol 2010; 37: 9-16.
Schwartz AV. Diabetes Mellitus: Does it Affect Bone? Calcif Tissue Int 2003; 73: 515-519.
Sprogar S, Vaupotic T, Cör A, Drevensek M, Drevensek G. The endothelin system mediates
bone modeling in the late stage of orthodontic tooth movement in rats. Bone 2008; 43: 740747.
Sugimoto T, Nakamura T, Nakamura Y, Isogai Y, Shiraki M. Profile of changes in bone
turnover markers during once-weekly teriparatide administration for 24 weeks in
postmenopausal women with osteoporosis. Osteoporos Int 2014; 25: 1173-1180.
Sun DC, Li DH, Ji HC, Rao GZ, Liang LH, Ma AJ in sod. In vitro culture and
characterization of alveolar bone osteoblasts isolated from type 2 diabetics. Braz J Med Biol
Res 2012; 45: 502-509.
Suzuki K, Miyakoshi N, Tsuchida T, Kasukawa Y, Sato K, Itoi E. Effects of combined
treatment of insulin and human parathyroid hormone (1-34) on cancellous bone mass and
structure in streptozotocin-induced diabetic rats. Bone 2003; 33: 108-114.
Taddei SR, Moura AP, Andrade I Jr, Garlet GP, Garlet TP, Teixeira MM in sod.
Experimental model of tooth movement in mice: a standardized protocol for studying bone
remodeling under compression and tensile strains. J Biomech 2012; 45: 2729-2735.
Tatarakis N, Kinney JS, Inglehart M, Braun TM, Shelburne C, Lang NP in sod. Clinical,
microbiological, and salivary biomarker profiles of dental implant patients with type 2
diabetes. Clin Oral Implants Res 2014; 25: 803-812.
Taylor GW, Burt BA, Becker MP, Genco RJ, Shlossman M. Glycemic control and alveolar
bone loss progression in type 2 diabetes. Ann Periodontol 1998; 3: 30-39.

72

Thaler HW, Oudshoorn C, Hartholt KA, van der Cammen TJ. Parameters of bone health and
fracture risk in older female fall victims: what do they tell us? Z Gerontol Geriatr 2015; doi
10.1007/s00391-014-0843-2.
Tsuchiya S, Tsuchiya M, Nishioka T, Suzuki O, Sasano Y, Igarashi K. Physiological distal
drift in rat molars contributes to acellular cementum formation. Anat Rec 2013; 296: 12551263.
Tuominen JT, Impivaara O, Puukka P, Rönnemaa T. Bone mineral density in patients with
type 1 and type 2 diabetes. Diabetes Care 1999; 22: 1196-1200.
Urbančič V, Koselj M. Diabetes care in Slovenia: now and in the future. Pract Diab Int 2004;
21: 92-94.
Van Leeuwen EJ, Maltha JC, Kuijpers-Jagtman AM. Tooth movement with light continuous
and discontinuous forces in beagle dogs. Eur J Oral Sci 1999; 107: 468-474.
Verna C, Dalstra M, Melsen B. The rate and the type of orthodontic tooth movement is
influenced by bone turnover in a rat model. Eur J Orthod 2000; 22: 343-352.
Villarino ME, Lewicki M, Ubios AM. Bone response to orthodontic forces in diabetic Wistar
rats. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 139: S76-82.
Von Böhl M, Maltha J, Von den Hoff H, Kuijpers-Jagtman AM. Changes in the periodontal
ligament after experimental tooth movement using high and low continuous forces in beagle
dogs. Angle Orthod 2004; 74: 16-25.
Wang L, Lee W, Lei DL, Liu YP, Yamashita DD, Yen SL. Tisssue responses in corticotomyand osteotomy-assisted tooth movements in rats: histology and immunostaining. Am J Orthod
Dentofacial Orthop 2009; doi: 10.1016/j.ajodo.2009.05.015.
Wang B, Song Y, Wang F, Li D, Zhang H, Ma A in sod. Effects of local infiltration of insulin
around titanium implants in diabetic rats. Br J Oral Maxillofac Surg 2011; 49: 225-229.
Williams JP, Blair HC, McDonald JM, McKenna MA, Jordan SE, Williford J in sod.
Regulation of osteoclastic bone resorption by glucose. Biochem Biophys Res Commun 1997;
235: 646-651.
Williams R, Van Gaal L, Lucioni C. Assessing the impact of complications on the costs of
Type II diabetes. Diabetologia 2002; 45: S13-17.
Xie R, Kuijpers-Jagtman AM, Maltha JC. Osteoclast differentiation and recruitment during
early stages of experimental tooth movement in rats. Eur J Oral Sci 2009; 117: 43-50.
Yamaguchi M. RANK/RANKL/OPG during orthodontic tooth movement. Orthod Craniofac
Res 2009; 12: 113-119.
Yamashiro T, Takano-Yamamoto T. Influences of ovariectomy on experimental tooth
movement in the rat. J Dent Res 2001; 80: 1858-1861.

73

Yang J, Zhang X, Wang W, Liu J. Insulin stimulates osteoblast proliferation and
differentiation through ERK and PI3K in MG-63 cells. Cell Biochem Funct 2010; 28: 334341.
Yoshimatsu M, Shibata Y, Kitaura H, Chang X, Moriishi T, Hashimoto F in sod.
Experimental model of tooth movement by orthodontic force in mice and its application to
tumor necrosis factor receptor-deficient mice. J Bone Miner Metab 2006; 24: 20-27.
Zhang L, Liu Y, Wang D, Zhao X, Qiu Z, Ji H in sod. Bone biomechanical and
histomorphometrical investment in type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats. Acta Diabetol 2009;
46: 119-126.
Zhang L, Li X, Bi LJ. Alterations of collagen-I, MMP-1 and TIMP-1 in the periodontal
ligament of diabetic rats under mechanical stress. J Periodontal Res 2011; 46: 448-455.
Zhukouskaya VV, Eller-Vainicher C, Gaudio A, Cairoli E, Ulivieri FM, Palmieri S in sod. In
postmenopausal female subjects with type 2 diabetes mellitus, vertebral fractures are
independently associated with cortisol secretion and sensitivity. J Clin Endocrinol Metab
2015; 100: 1417-1425.

74

PRILOGE
PRILOGA 1 – Protokol imunohistokemičnega barvanja vzorcev zgornje čeljustnice
podgane s protitelesi anti-osteokalcin.
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PRILOGA 2 – Protokol imunohistokemičnega barvanja vzorcev zgornje čeljustnice
podgane s protitelesi anti-katepsin K.
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