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RESUMO 
  

Os objetivos do presente estudo foram: 1- avaliar a expressão gênica dos fatores relacionados à 
osteoclastogênese, ligante do receptor do ativador do fator nuclear kβ (RANKL) e osteoprotegerina (OPG), 
no tecido ao redor de diferentes condições clínicas peri-implantares por meio do PCR quantitativo; 2- 
avaliar a quantidade total de RANKL e OPG no fluido crevicular peri-implantar (FCPI) em sítios com 
diferentes condições clínicas peri-implantares antes e após terapia mecânica anti-infecciosa. Foram 
incluídos neste estudo 35 indivíduos e um total de 40 implantes sendo 10 com saúde (S); 10 com mucosite 
(MUC) e 20 com peri-implantite (PER). A MUC foi tratada com jato de bicarbonato e curetas de teflon e 
remoção do tecido hiperplásico enquanto a PER foi tratada por meio de acesso cirúrgico para 
descontaminação do implante com jato de bicarbonato e curetas de teflon. Biópsias de tecido peri-
implantar foram coletadas das três condições clínicas peri-implantares para detecção dos níveis de RNAm 
para RANKL e OPG por meio do PCR quantitativo. FCPI foram coletados no início do estudo (Dia 0) e 3 
meses após as terapias para avaliação da quantidade total de RANKL e OPG por meio do ensaio 
imunoenzimático (ELISA). Além disso, os seguintes parâmetros clínicos foram avaliados no Dia 0 e em 3 
meses pós-terapia: índice de placa visível (IP); sangramento da mucosa peri-implantar (SM), sangramento 
à sondagem (SS), supuração (SUP), profundidade de sondagem (PS), nível de inserção clínico relativo 
(NICr). Todos os parâmetros clínicos reduziram significantemente após as terapias (p<0,05). A expressão 
gênica de OPG/RANKL foi maior na saúde e diminuiu com o aumento da severidade da doença peri-
implantar (p<0,05). Adicionalmente, as quantidades totais de OPG e OPG/RANKL foram maiores no FCPI 
de S em relação aos implantes com PER ainda não-tratados (p<0,05) e essa diferença não foi mais 
encontrada após a aplicação da terapia mecânica anti-infecciosa (p>0,05). Assim, este estudo demonstrou 
o envolvimento dos fatores relacionados à osteoclastogênese nas diferentes condições clínicas peri-
implantares e que a terapia mecânica anti-infecciosa pode modular localmente a relação OPG/RANKL na 
peri-implantite.  
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ABSTRACT 

The objectives of this study were: 1- to assess gene expression by quantitative PCR of osteoclastogenesis-
related factors, receptor activator of NF-КB ligand (RANKL) and osteoprotegerin (OPG), in soft tissues 
exhibiting different peri-implant clinical conditions; 2- to evaluate the total amounts of RANKL and OPG in 
peri-implant crevicular fluid (PICF) in sites exhibiting different clinical conditions before and after mechanical 
anti-infective therapies. Thirty-five subjects and a total of 40 implants, including 10 healthy (H), 10 with 
mucositis (MUC) and 20 with peri-implantitis (PER) were included in this study. MUC was treated with 
abrasive sodium carbonate air-powder and teflon curettes and hyperplasic tissue removal while PER was 
treated with open surgical debridement using abrasive sodium carbonate air-powder and teflon curettes. 
Peri-implant soft tissue biopsies were harvested from these 3 clinical profiles to detect the mRNA levels for 
RANKL and OPG, using quantitative PCR. PICF were collected at baseline and at 3 months post-therapies 
to evaluate the total amount of RANKL and OPG by ELISA. Visible plaque accumulation (PI), mucosal 
bleeding (MB), bleeding on probing (BOP), suppuration (SUP), probing depth (PD) and relative clinical 
attachment level were also assessed at baseline and at 3 months after therapies. The anti-infective 
treatments resulted in a significant improvement in all clinical parameters (p<0.05). The highest gene 
expression of OPG/RANKL ratio was observed in H and decreased as the peri-implant disease severity 
increased (p<0.05). Moreover, the total amounts of OPG and OPG/RANKL ratio were higher for H than for 
untreated PER (p<0.05) and, this difference was not observed after the anti-infective mechanical (p>0.05). 
Therefore, this study demonstrated that the osteoclastogenesis-related factors play role in different peri-
implant clinical conditions and the anti-infective therapy may locally modulate the OPG/RANKL ratio in peri-
implantitis.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Doenças Peri-implantares  

 

 

Desde a descoberta da osseointegração, os implantes dentais de titânio têm sido 

progressivamente utilizados para a reabilitação de pacientes parcialmente ou totalmente edêntulos e 

vários estudos têm confirmado que os mesmos podem atingir altas taxas de sucesso (ESPOSITO et 

al., 1998; ROOS-JANSAKER et al., 2003; JUNG et al., 2008). Apesar dos bons resultados clínicos 

observados em indivíduos reabilitados por implantes, os tecidos que protegem e suportam os implantes 

osseointegrados estão susceptíveis a processos patológicos que podem culminar em sua perda 

precoce ou tardia (MALMSTROM et al., 1990; MOMBELLI, 1993; TONETTI, 1998; QUIRYNEN et al., 

2002). 

Em geral, a perda precoce está associada a fatores relacionados à técnica cirúrgica 

(estabilidade primária, aumento da temperatura durante o preparo do leito), ao hospedeiro (qualidade e 

quantidade óssea, doenças sistêmicas, consumo de cigarros), ao tipo de implante (tipo de superfície, 

comprimento e diâmetro do implante) e a sobrecarga oclusal antes da consolidação da 

osseointegração (ERIKSSON et al., 1984).  

 A perda tardia, por sua vez, esta associada à sobrecarga oclusal, definida como a situação na 

qual a carga funcional aplicada sobre o implante excede a capacidade de suporte da interface osso-

implante, e à infecção bacteriana (ESPOSITO et al., 1998; TONETTI, 1998; QUIRYNEN et al., 2002).  

O termo doença peri-implantar, introduzido no final da década de 80 (MOMBELLI et al., 1987) 

foi definido como um processo infeccioso que produz inflamação dos tecidos ao redor do implante 

osseointegrado em função, resultando, muitas vezes, em perda óssea (ALBREKTSSON & ISIDOR, 

1994; MOMBELLI & LANG, 1998). O termo mucosite consiste em um processo inflamatório reversível 

confinado aos tecidos moles ao redor do implante, enquanto que na peri-implantite propriamente dita 

ocorre também o envolvimento do tecido ósseo peri-implantar (JOVANOVIC, 1993; ESPOSITO et al., 

1998; LISKMANN et al., 2006).  

 Estudos epidemiológicos e revisões sistemáticas têm observado taxas de prevalência e 

incidência das doenças peri-implantares muito heterogêneas. Quirynen et al. (2002) sugeriram em uma 

revisão de literatura sobre os riscos da progressão das infecções para os implantes dentais, que o risco 

é dependente dos mecanismos de defesa do hospedeiro, da duração do desafio bacteriano bem como 

do tipo e das características das superfícies dos implantes. Berglundh et al. (2002), em uma revisão 
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sistemática, relataram que a freqüência de peri-implantite pode variar entre 0% e 14,4%. Pjetursson et 

al. (2004), em uma revisão sistemática sobre estudos longitudinais, indicaram que a estimativa de 

sobrevida de um implante e de próteses parciais fixas implanto-suportadas é de 95,4% após 5 anos e 

92,8% após 10 anos da instalação da prótese. Ferreira et al. (2006) observaram em um estudo com 

212 brasileiros parcialmente edêntulos, que indivíduos que possuem diabetes melito apresentam maior 

chance de desenvolver peri-implantite e que uma higiene bucal adequada é fundamental para evitar o 

desenvolvimento de infecção peri-implantar. Ross-Jansaker et al. (2006) relataram que a mucosite 

(sangramento à sondagem, sem perda óssea) ocorreu em aproximadamente em 48% dos implantes. 

Os autores relataram ainda que no mínimo 16% dos indivíduos e 6,6% dos implantes estavam 

acometidos com peri-implantite (perda óssea ≥1,8 mm, sangramento à sondagem e/ou supuração). 

Fransson et al. (2005 e 2008) relataram ocorrência de sangramento à sondagem em 90% dos 

implantes e uma prevalência de peri-implantite em aproximadamente 28% dos indivíduos. Heitz-

Mayfield (2008), em uma revisão de literatura, avaliou os indicadores de risco para as doenças peri-

implantares, sugerindo que uma precária higiene bucal, história de periodontite e o fumo podem estar 

relacionados com a ocorrência destas doenças. 

Clinicamente, a peri-implantite é caracterizada por formação de bolsa peri-implantar, 

sangramento à sondagem e/ou supuração e, radiograficamente, manifestada por radioluscência peri-

implantar devido à perda de suporte ósseo. Em casos mais avançados de peri-implantite, pode ocorrer 

ainda mobilidade do implante e conseqüente perda do mesmo (ALBREKTSSON & ISIDOR, 1994; 

ESPOSITO et al., 1998). Tais características clínicas das doenças peri-implantares, mucosite e peri-

implantite, são muito semelhantes àquelas encontradas nas doenças periodontais, gengivite e 

periodontite, respectivamente. 

 A peri-implantite tem sido descrita como uma infecção sítio-especifica com sinais clínicos e 

aspectos microbiológicos muito semelhantes à periodontite crônica, apresentando altos níveis de 

bactérias gram-negativas já bem estabelecidas como periodontopatógenos como Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis e Tannerella forsythia 

(MOMBELLI et al., 1987; LEONHARDT et al., 2003; BOTERO et al., 2005; SHIBLI et al., 2008).  

 Por mais de duas décadas, estudos utilizando diferentes técnicas microbiológicas têm sido 

realizados com o objetivo de delinear o perfil microbiano peri-implantar na saúde, mucosite e peri- 

implantite.  

 Mombelli et al. (1987) relataram que bactérias gram-negativas eram raramente encontradas no 

biofilme subgengival de implantes saudáveis. Mais tarde, esse mesmo grupo de pesquisadores 

(MOMBELLI, 1993) sugeriu que a presença de espécies gram-negativas poderia ser um preditor 

negativo para o sucesso dos implantes. Becker et al. (1990) verificaram por meio de sondas de DNA 
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bacteriano, que a presença de periodontopatógenos como A. actinomycetemcomitans, P. intermedia e 

P. gingivalis era freqüente em bolsas superiores a 6 mm. Rosenberg et al. (1991), por meio de cultura e 

microscopia por contraste de fase, demonstraram que em casos de infecção peri-implantar, havia 

sangramento, supuração e maior acúmulo de placa. Além disso, as espécies mais encontradas na 

microbiota subgengival consistia em Parvimonas sp., Fusobacterium sp. e bacilos gram-negativos. 

 Quirynen et al. (1996) observaram que a microbiota subgengival ao redor de implantes em 

pacientes parcialmente edêntulos apresentava baixos níveis de periodontopatógenos enquanto as 

bolsas fossem inferiores a 4mm. Leonhardt et al. (1999) usando o método de cultura bacteriana, 

compararam os aspectos qualitativos da microbiota subgengival ao redor de implantes do sistema 

Brånemark com sinais clínicos e radiográficos de peri-implantite à implantes saudáveis. Os autores 

concluíram que o perfil microbiológico do implante doente apresentava bactérias comuns a doença 

periodontal como P. gingivalis, P. intermedia, Prevotella nigrescens e A. actinomycetemcomitans. 

            Botero et al. (2005) avaliaram, pelo método de cultura bacteriana, a microbiota subgengival ao 

redor de implantes em indivíduos parcialmente edêntulos. Os autores observaram diferenças 

significativas entre implantes doentes e saudáveis em relação às espécies gram-negativas. A espécie 

P. gingivalis foi observada somente nos implantes doentes e a freqüência de detecção das espécies P. 

intermedia e P. nigrescens foi mais elevada nos implantes infectados.  

 Recentemente, Shibli et al. (2008) compararam amostras de biofilme supra e subgengival de 

implantes saudáveis e com peri-implantite por meio do Checkerboard DNA-DNA hybridization. Os 

resultados demonstraram que os implantes com peri-implantite apresentavam altas proporções de 

patógenos do complexo vermelho (P. gingivalis, T. forsythia e Treponema denticola) e baixa 

prevalência de espécies associadas à saúde (complexos roxo, amarelo e verde), tanto no biofilme 

supra quanto no subgengival. Por outro lado, o biofilme supra e subgengival ao redor dos implantes 

saudáveis era composto predominantemente por espécies benéficas. 
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1.2 Tratamentos para doenças peri-implantares  

 

 

 Com base nas observações de que as doenças peri-implantares e periodontais apresentam 

características clínicas e microbiológicas semelhantes, terapias utilizadas para o tratamento de 

gengivite e periodontite começaram a ser empregadas também no âmbito peri-implantar no tratamento 

da mucosite e peri-implantite.  

 Além das terapias plásticas, que objetivam a correção de problemas mucogengivais ao redor 

dos implantes, as terapias peri-implantares podem ser divididas didaticamente em anti-infecciosas e 

regenerativas. Os tratamentos regenerativos visam a redução ou eliminação do defeito ósseo peri-

implantar por meio de enxertos e membranas (JOVANOVIC et al., 1992; SENNERBY et al., 2005; 

SCHWARZ et al., 2006; ROSS-JANSAKER et al., 2007). As estratégias anti-infecciosas, por sua vez, 

abrangem os diversos métodos propostos para a desinfecção dos implantes, como por exemplo, o jato 

com pó de bicarbonato, as curetas de teflon e os lasers (KLINGE et al., 2002; ROOS-JANSAKER et al., 

2003; HAYEK et al., 2005; DEPPE et al., 2007). Esses procedimentos mecânicos podem ser 

executados com ou sem acesso cirúrgico, em associação ou não a antimicrobianos locais e/ou 

sistêmicos (MOMBELLI & LANG, 1992; MOMBELLI et al., 2001; RENVERT et al., 2006; PERSSON et 

al., 2006; CLAFFEY et al., 2008; RENVERT et al., 2008).   

 É interessante observar que os antimicrobianos locais para tratamento das doenças peri-

implantares têm sido bastante explorados na literatura. Isso porque, ao contrário da periodontite, que 

geralmente acomete muitos sítios na mesma boca, os sítios com doenças peri-implantares são 

pontuais, justificando a utilização dos dispositivos antimicrobianos locais. Mombelli & Lang (1992), em 

uma avaliação de um ano, estudaram os efeitos clínico e microbiológico (método de cultura) do 

debridamento mecânico associado à clorexidina local (0,5%) e terapia antibiótica sistêmica (ornidazol 

1000mg/10 dias) no tratamento da peri-implantite. Os autores observaram uma redução significativa na 

profundidade de sondagem e índice de sangramento e uma diminuição dos níveis de microrganismos 

somente logo após o tratamento.   

 Mais tarde, Mombelli et al. (2001), em um estudo clínico e microbiológico por meio de cultura e 

microscopia de campo escuro, avaliaram o efeito do debridamento mecânico  sem acesso cirúrgico 

associado à fibra de tetraciclina (Actisite®) para tratamento da peri-implantite. Os resultados 

demonstraram que os implantes apresentaram altos níveis de microrganismos em um mês após o 

tratamento, entretanto, em seis meses, houve redução significativa do número de alguns patógenos, 

como P. intermedia, P. nigrescens e T. forsythia.  
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 Porras et al. (2002) avaliaram o efeito de duas terapias para mucosite nos parâmetros clínicos 

(índice de placa, sangramento à sondagem, nível clínico de inserção e profundidade de sondagem) e 

microbiológicos, por meio de sondas de DNA bacteriano. Um grupo recebeu apenas tratamento 

mecânico que consistia em profilaxia profissional, enquanto o outro recebeu esse tratamento associado 

à irrigação com clorexidina 0,12%. Após três meses, os resultados clínicos e microbiológicos foram 

semelhantes com redução significativa de patógenos e melhora no índice de placa e sangramento à 

sondagem, semelhantes para ambas a terapias. 

 Leonhardt et al. (2003) avaliaram 26 implantes com peri-implantite em 9 pacientes. Os 

implantes foram submetidos a acesso cirúrgico, desinfecção local com peróxido de hidrogênio a 10% e 

terapia antibiótica, prescrita de acordo com o resultado de um teste de susceptibilidade bacteriana. 

Foram realizadas avaliações dos níveis de sangramento da mucosa peri-implantar e acúmulo de placa, 

avaliações microbiológicas (por meio de cultura) e radiográficas antes e após a terapia. Em 5 anos, 7 

dos 26 implantes foram perdidos. Após avaliação radiográfica, foi observado que 4 implantes 

continuaram perdendo osso, 9 mantiveram e 6 ganharam tecido ósseo. A espécie A. 

actinomycetemcomitans foi encontrada em 6 dos 9 pacientes no início do estudo e em nenhum deles 

em 5 anos. As espécies P. intermedia e P. nigrescens foram detectadas em 7 dos 9 pacientes no início 

e em 8 dos pacientes em 5 anos.  Os autores observaram ainda que o sangramento peri-implantar e o 

índice de placa diminuíram significantemente em 5 anos quando comparados ao início do estudo. 

  Romeo et al. (2005 e 2007) desenvolveram estudos clínico e radiográfico, respectivamente, 

com acompanhamento de 3 anos, para avaliar o efeito do tratamento de implantes de titânio (de 

superfície jateada com plasma de titânio) portadores de peri-implantite. A terapia aplicada foi acesso 

cirúrgico associado (grupo teste) ou não (grupo controle) à implantoplastia (alisamento da superfície do 

implante), além da aplicação de um gel de metronidazol sobre a superfície dos implantes e 

antibioticoterapia sistêmica. Os resultados clínicos (ROMEO et al., 2005) e radiográficos (ROMEO et 

al., 2007) foram mais favoráveis para os implantes que receberam implantoplastia (grupo teste)  ao 

longo dos três anos.  

 Karring et al. (2005) avaliaram os efeitos do tratamento da peri-implantite com um dispositivo 

ultra-sônico (sistema Vector®) com pontas de teflon em relação aos aspectos clínicos e radiográficos, 

comparativamente ao debridamento subgengival com curetas manuais de fibras de carbono. Os 

resultados demonstraram que não houve redução significativa na profundidade de sondagem e ganho 

ósseo para nenhum dos métodos não-cirúrgicos em seis meses pós-tratamento.  

 Renvert et al. (2006) selecionaram 32 implantes com profundidade de sondagem ≥ 4mm e 

presença de sangramento e/ou supuração à sondagem. Todos os pacientes receberam instruções de 

higiene bucal e raspagem dos implantes. Em seguida, um grupo recebeu tratamento local com 
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microesferas de minociclina (1mg) enquanto o outro grupo recebeu clorexidina em gel 1% (1ml). A 

minociclina associada à raspagem resultou em reduções na profundidade de sondagem e no nível de 

sangramento. A clorexidina, por sua vez, reduziu apenas o sangramento. Esses resultados foram 

mantidos por um período de 12 meses para ambos os grupos.  

 Salvi et al. (2007) associaram o debridamento mecânico à aplicação de clorexidina em gel 

(0,2%) seguida da aplicação de microesferas de minociclina (1mg, Arestin®) para tratamento de bolsas 

peri-implantares com perdas ósseas e profundidades de sondagem ≥ 5mm. As aplicações de 

minociclina foram repetidas após 180 e 270 dias nos sítios que ainda apresentavam profundidade de 

sondagem ≥ 2mm. Parâmetros clínicos (profundidade de sondagem, nível clínico de inserção, 

sangramento à sondagem e índice de placa) foram avaliados em quatro sítios por implante nos dias 0, 

10, 30, 60, 90, 180, 270 e 360. Os resultados demonstraram que a terapia aplicada produziu efeitos 

positivos na maioria dos parâmetros clínicos e que esses resultados foram mantidos em 12 meses. 

 Renvert et al. (2008) realizaram uma revisão de literatura onde foram incluídos 24 estudos 

sobre tratamentos não-cirúrgicos para mucosite e para peri-implantite. Dentre os estudos avaliados, 

cinco foram sobre tratamento para mucosite e os autores notaram que a aplicação local de 

antimicrobianos pelo profissional como, por exemplo, a irrigação dos sulcos com clorexidina, não 

demonstrou nenhum benefício adicional ao tratamento mecânico. Também foi relatado que a irrigação 

com clorexidina pelo paciente foi mais efetiva que o bochecho com clorexidina nos parâmetros clínicos 

ao redor da mucosite. Em relação à peri-implantite, foi relatado que a terapia mecânica não-cirúrgica 

somente apresenta benefícios clínicos limitados. Os autores sugeriram que o uso de antimicrobianos 

locais adjuntos a terapia mecânica produz melhoras nos índices de sangramento à sondagem e 

profundidade de sondagem, porém, essa terapia não é efetiva para todos os casos.  

 Claffey et al. (2008), avaliaram 43 estudos sobre tratamento cirúrgico para peri-implantite, 

sendo que somente 13 deles foram realizados em humanos. Baseado nos estudos em humanos, foi 

possível observar que evidências sobre o acesso cirúrgico anti-infeccioso para tratamento da peri-

implantite são escassos. 

 Finalmente, Kotsovilis et al. (2008), uma revisão sistemática incluindo estudos clínicos 

randomizados/controlados para tratamento das doenças peri-implantares, concluíram que as amostras 

dos estudos atualmente disponíveis são pequenas e o tempo de observação curto. Assim, os autores 

enfatizam a necessidade de mais estudos clínicos controlados/randomizados para um melhor 

entendimento e indicação terapêutica adequada para as doenças peri-implantares. 

 Após extensa revisão da literatura, foi observado que, embora existam vários estudos 

demonstrando os perfis clínico, radiográfico e microbiológico das doenças peri-implantares, ainda 

existem poucas evidências científicas sobre o processo imuno-inflamatório ao redor destas patologias 
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(SEYMOUR et al., 1989; TONETTI et al., 1995; JANKOVIC et al., 2001; LISKMANN et al., 2006). Além 

disso, embora alguns estudos tenham sido realizados na tentativa de descobrir terapias mais 

adequadas para as doenças peri-implantares, pouco foi investigado sobre a resposta inflamatória e 

imunológica peri-implantar após a aplicação destes tratamentos.  

 

 

 

1.3 Processo de reabsorção óssea frente à infecção peri-implantar  

 

 

1.3.1 Ligante do receptor do ativador do fator nuclear kappa-ß (RANKL), receptor do ativador do fator 

nuclear kappa-ß (RANK) e Osteoprotegerina (OPG)  

 

 

 Descobertas realizadas na última década sobre a interação entre as moléculas 

osteoprotegerina (OPG), ligante do receptor do ativador do fator nuclear kappa-ß (RANKL) e receptor 

do ativador do fator nuclear kappa-ß (RANK) no processo de reabsorção óssea, revelaram um 

mecanismo molecular que durante muitos anos permaneceu inexplicável sobre o processo de 

reabsorção óssea.  

 Em 1997, Simonet et al. isolaram uma glicoproteína capaz de regular o remodelamento ósseo. 

Esta proteína, pertencente à super-família do fator de necrose tumoral (TNF), foi então denominada de 

OPG. Em contraste com os demais membros dessa família, a mesma não se encontra ancorada nas 

membranas celulares e não apresenta uma estrutura de domínio intracelular, atuando apenas no 

ambiente extracelular (SIMONET et al., 1997). Os autores realizaram uma série de ensaios in vitro e in 

vivo para compreender melhor o papel desta glicoproteína. Foi observado que ratos transgênicos que 

expressavam excesso de OPG desenvolviam osteopetrose, que é uma patologia caracterizada pelo 

aumento da densidade óssea e diminuição da atividade osteoclástica. Além disso, a administração de 

OPG inibiu a diferenciação osteoclástica in vitro. Adicionalmente a administração de OPG 

recombinante aumentou a densidade óssea em ratos normais e evitou que ratas ovariectomizadas 

perdessem tecido ósseo na mesma proporção que a administração de bisfosfonatos. Juntos, estes 

ensaios experimentais deram suporte a descoberta de que a OPG é um potente inibidor local da 

atividade osteoclástica.   

 Em 1998, Yasuda et al. identificaram outros dois membros da superfamília do TNF, o RANK e 

seu ligante, RANKL, e verificaram que estas moléculas também estão envolvidas no processo de 
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reabsorção óssea. Durante as décadas anteriores, pesquisadores já tinham demonstrado que uma 

interação célula-célula, entre osteoblastos e células do estroma ou células progenitoras de 

osteoclastos, era essencial para que ocorresse a osteoclastogênese (UDAWAGA et al., 1989; SUDA et 

al., 1995). Assim, Yasuda et al. (1998) observaram que o RANKL estava presente na membrana de 

osteoblastos e células do estroma e era responsável pela sinalização da reabsorção óssea e pela 

diferenciação de pré-osteoclastos em osteoclastos. O mesmo poderia ainda ser encontrado como uma 

proteína solúvel, produzida por osteoblastos quando estimulados por fatores osteotrópicos como 

hormônio paratireóide (PTH), TNF-α e prostaglandinas (PGE). Os autores demonstraram que o RANKL 

sinalizava para RANK, um receptor transmembrana tipo I expresso em células precursoras de 

osteoclastos, macrófagos e monócitos e em osteoclastos maduros e células dentríticas (KHOSLA, 

2001; TANAKA et al., 2005). Assim, a partir da interação RANK/RANKL ocorria a formação e atividade 

dos osteoclastos e conseqüentemente, a reabsorção do tecido ósseo (LACEY et al., 1998). Neste 

mesmo estudo, Yasuda et al. (1998) verificaram ainda que a OPG era capaz de regular este processo 

de reabsorção pela sua capacidade de união ao RANKL, evitando assim a interação RANKL/RANK e 

por conseqüência, a reabsorção óssea. A figura 1 ilustra a interação RANKL/RANK/OPG durante o 

processo de osteoclastogênese.  

 

Figura 1. Mecanismo de interação entre RANKL/RANK e RANKL/OPG durante a osteoclastogênese. 

Adaptado de Yasuda et al.,1998.     

 

Baseado na descoberta deste mecanismo, diversos outros estudos confirmaram que um 

desequilíbrio na interação RANKL/RANK/OPG estava relacionado às doenças de perda de tecido 

ósseo como a osteoporose pós-menopausa, artrite reumatóide, doenças ósseas induzidas por tumores, 

periodontite e mais recentemente, doenças peri-implantares. Ainda neste contexto, outros estudos têm 
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objetivado obter uma terapia adequada para o processo de reabsorção óssea nestas doenças com 

foco no mecanismo molecular de interação RANKL/RANK/OPG. 

 

 

1.3.2 RANKL, RANK e OPG nas doenças ósseas sistêmicas 

 

 

A osteoporose é uma desordem esquelética caracterizada por baixa massa óssea e perda de 

tecido ósseo, aumentando assim o risco de fraturas (NIH Consensus Statment, 2000). Embora a exata 

etiologia da osteoporose ainda não esteja bem estabelecida, a mesma é decorrente do desequilíbrio 

entre a formação e reabsorção óssea, principalmente em mulheres com deficiência de estrógeno 

durante a menopausa. Isso porque foi demonstrado que o estrógeno é um importante regulador da 

reabsorção óssea, aumentando a expressão gênica e a síntese de OPG (HOFBAUER et al., 1999). Xu 

et al. (2000) demonstraram que a transcrição de RANKL era maior em tecidos ósseos de ratas 

ovariectomizadas. Eghbali-fatourech et al. (2003) demonstraram que mulheres na pós-menopausa 

expressavam maiores níveis de RANKL nas células da medula óssea quando comparadas as mulheres 

na pré- ou pós-menopausa que faziam reposição com estrógeno. Assim, baseado em estudos in vitro, 

em animais e em humanos pode-se comprovar o envolvimento de RANKL/RANK/OPG na patogênese 

da osteopenia e osteoporose.  

 A artrite reumatóide, por sua vez, é uma doença inflamatória sistêmica crônica, com etiologia 

não totalmente esclarecida, caracterizada por uma hiperplasia sinovial invasiva, levando a uma 

progressiva destruição das articulações (SAIKA et al., 2001). Esse processo leva a uma elevada 

liberação de citocinas pró-inflamatórias como interleucina 1 (IL-1), IL-6, IL-17, TNF, metaloproteinases 

(MMP) que estão diretamente envolvidas na destruição óssea e cartilaginosa (FIRESTEIN, 2003). A 

influência de RANKL, RANK e OPG na artrite reumatóide tem sido estudada nos últimos anos e os 

resultados encontrados têm sugerido que este sistema molecular desempenha um papel importante na 

destruição óssea nesta doença (GOLDRING & GRAVALLESE, 2000). Kotake et al. (2001) observaram 

que RANKL quando secretado por células T ativadas promovem inflamação em articulações, bem 

como destruição de tecido ósseo e cartilaginoso na artrite reumatóide crônica. Geusens et al. (2006), 

em um acompanhamento de 5 anos de um grupo de indivíduos com artrite reumatóide, testaram a 

hipótese de que a ativação de osteoclastos, refletida pela relação OPG/RANKL, estava negativamente 

associada à progressão de perda óssea, independente da inflamação. Os resultados demonstraram 

que os níveis de destruição óssea eram altos em indivíduos com alto nível de inflamação e baixa 
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relação OPG/RANKL e eram baixos para pacientes com baixo nível de inflamação e alta relação 

OPG/RANKL. 

 As doenças ósseas induzidas por tumores são aquelas onde um tumor benigno ou maligno 

invade os tecidos ósseos (GUISE & MUNDY, 1998). A osteolite causada por estes tumores pode levar 

a fraturas e dores ósseas. Alguns estudos recentes demonstraram que os osteoclastos são os 

primeiros responsáveis por essas condições e que existe um importante envolvimento da interação 

RANKL/RANK/OPG nestas doenças. Giuliani et al. (2001), por exemplo, observaram em biópsias de 

ossos medulares de pacientes com mieloma um aumento da expressão de RANKL e uma redução da 

expressão de OPG. 

 

 

1.3.3 RANKL, RANK e OPG nos tecidos periodontais e peri-implantares 

 

 

Uma vez que uma das principais e mais prejudiciais conseqüências da periodontite é a perda 

de tecido ósseo alveolar, o papel desempenhado por RANKL, RANK e OPG no processo de 

reabsorção óssea na doença periodontal também tem sido alvo de estudos nos últimos anos. Teng et 

al. (2000) utilizando um modelo animal, sugeriram o envolvimento de RANKL e OPG na patogênese 

das doenças periodontais. Da mesma forma, estudos em humanos demonstraram que citocinas 

inflamatórias, presentes no fluido gengival de pacientes com periodontite, são capazes de modular a 

produção de RANKL e conseqüentemente a reabsorção óssea na doença periodontal. 

Mogi et al. (2004), em um estudo clínico, avaliaram pelo ensaio imunoenzimático (ELISA), a 

presença de RANKL e OPG no fluido gengival (FG) de pacientes saudáveis (controle), com periodontite 

leve, moderada ou avançada. Os resultados demonstraram altos níveis de RANKL e baixos níveis de 

OPG em pacientes com periodontite. A relação RANKL/OPG no FG foi significantemente maior nos 

pacientes com periodontite quando comparado aos pacientes saudáveis. Foi demonstrado ainda que 

na periodontite leve os níveis de RANKL estavam maiores quando comparados a periodontite 

moderada e a avançada. Os autores não detectaram associação entre parâmetros clínicos e os níveis 

destas moléculas. 

Lu et al. (2006) quantificaram OPG/RANKL no FG e tecido de pacientes com periodontite e 

suas possíveis correlações com a severidade da doença. Vinte pacientes foram divididos em 4 grupos: 

periodontite inicial, periodontite moderada, periodontite avançada e periodontalmente saudáveis. Os 

níveis de RANKL/OPG no FG foram avaliados por ELISA e a presença de células positivas para 

RANKL e OPG no tecido gengival foi avaliada por imunohistoquímica. Os autores observaram que os 
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níveis de RANKL estavam mais elevados e os de OPG mais baixos no FG de sítios doentes, sugerindo 

o papel de RANKL com o estado de doença. A avaliação imunohistoquímica demonstrou que células 

positivas para RANKL estavam significantemente distribuídas no tecido gengival doente quando 

comparado as amostras de sítios saudáveis. Poucas células foram marcadas com OPG, mesmo no 

tecido sadio.  

Bostanci et al. (2007) compararam os níveis de RANKL e OPG no FG de indivíduos saudáveis, 

com gengivite, com periodontite crônica, com periodontite agressiva generalizada e com periodontite 

crônica submetidos a terapia com imunossupressores. A análise foi realizada pelo ELISA, e os 

resultados demonstraram que os níveis de RANKL eram baixos na saúde e na gengivite e aumentavam 

nas periodontites. Os níveis de OPG eram mais altos na saúde quando comparados aos outros grupos 

e a relação RANKL/OPG era maior nas periodontites quando comparada a saúde e a gengivite. Neste 

estudo, os resultados da relação RANKL/OPG foram positivamente correlacionados com a 

profundidade de sondagem (PS) e o nível de inserção clínico (NIC). 

As moléculas RANKL, RANK e OPG foram muito pouco investigadas no contexto peri-

implantar. Monov et al. (2006), em um estudo piloto, avaliaram os níveis de RANKL em 84 amostras de 

fluido crevicular peri-implantar (FCPI) pelo método ELISA. Foram descartadas as amostras onde 

RANKL não foi detectado, sendo analisado então somente 29 das 84 amostras. Os autores objetivaram 

correlacionar os parâmetros clínicos associados à inflamação peri-implantar e a destruição óssea com 

os níveis de RANKL. A quantidade total de RANKL não demonstrou correlação com PS, índice de 

sangramento da mucosa peri-implantar (SM) e índice de placa (IP). Além disto, os autores não 

conseguiram detectar OPG no FCPI de nenhuma amostra. 

Arikan et al. (2008) avaliaram 39 indivíduos e um total de 86 implantes, onde 79 eram 

saudáveis, 4 apresentavam mucosite e 3 peri-implantite. Foi realizado um pool de FCPI de cada 

implante (lingual e vestibular) para tentar aumentar a probabilidade de detecção. Para as amostras 

onde as moléculas não foram detectadas os autores consideraram como nível zero. Os autores 

relataram que não foi possível comparar os resultados entre os grupos devido ao grande desequilíbrio 

na quantidade de amostras em cada grupo. Os resultados demonstraram que a quantidade total e a 

concentração de RANKL não foram correlacionadas com a idade dos indivíduos e com nenhum dos 

parâmetros clínicos obtidos (IP, SM, PS e sangramento à sondagem (SS). A quantidade total de OPG 

foi detectada em 68 amostras e foi correlacionada significantemente com IP e SS. A concentração de 

OPG não demonstrou nenhuma correlação com os parâmetros clínicos e com os níveis de RANKL. Foi 

sugerido que a baixa concentração de RANKL obtida pode ser devido à maior parte das amostras 

serem de indivíduos com implantes saudáveis. 
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1.3.4 Abordagens terapêuticas no controle da reabsorção óssea com alvo na interação RANKL, RANK 

e OPG 

 

A influência de RANKL, RANK e OPG na reabsorção óssea já está bem documentada na 

literatura. Assim, estratégias terapêuticas frente a este mecanismo na tentativa de controlar a 

reabsorção óssea nas doenças ósseas metabólicas têm sido desenvolvidas nos últimos anos. Dentre 

estas terapias, merece destaque o uso de OPG, RANK-Fc, anti-RANKL, anticorpos e moduladores de 

sinalização intracelular patológica de RANK.  

Green (1999) desenvolveu uma substância com alta afinidade por RANKL humano, 

denominada denosumab e também conhecida como AMG 162. O mesmo é um anticorpo humano 

monoclonal que está sendo aplicado no tratamento de osteoporose, metástases ósseas, artrite 

reumatóide e mieloma múltiplo. Seu alvo é o RANKL, mimetizando o efeito da proteína endógena OPG. 

Schwarz & Ritchlin (2007), em uma revisão sistemática, avaliaram os resultados de estudos que 

utilizaram o denosumab e concluíram que este agente biológico pode efetivamente inibir a reabsorção 

óssea com o mínimo de efeitos adversos. 

Além do denosumab, o desenvolvimento de um agente biológico específico antagonista do 

RANKL, foi produzido pela clonagem dos cDNAs para RANK e OPG in vitro. Para facilitar o uso em 

modelos animais, a porção Fc da cadeia pesada de imunoglobulina foi fundida com término-amino de 

OPG (Fc-OPG) e término-carboxil de RANK (RANK-Fc) gerando uma proteína recombinante efetiva. 

Bekker et al. (2001) demonstraram em um primeiro estudo o uso de Fc-OPG como uma medicação 

para mulheres com osteoporose na pós-menopausa. Os autores avaliaram os efeitos de Fc-OPG nos 

osteoblastos pelo monitoramento dos níveis sorológicos de fosfatase alcalina óssea específica, que 

não era afetada pelo medicamento. As pacientes tiveram boa aceitação e nenhum efeito adverso grave 

foi relatado com o uso da Fc-OPG. Assim, os autores concluíram que este inibidor para RANKL seria 

uma boa estratégia terapêutica para as doenças metabólicas. Mais recentemente, Jin et al. (2007) 

avaliaram os efeitos de Fc-OPG em um modelo de periodontite induzida. Os resultados deste estudo 

demonstraram que a utilização de Fc-OPG inibiu a reabsorção óssea na periodontite experimental, 

sugerindo que a inibição de RANKL também pode representar uma importante estratégia para 

prevenção da progressão de perda óssea na doença periodontal. 
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1.4. Justificativa   

 

 

 Implantes de titânio osseointegrados têm sido rotineiramente usados na reabilitação de 

pacientes edêntulos e, sem dúvidas, bons resultados têm sido obtidos em longo prazo. Entretanto, 

algumas falhas tardias, em destaque as ocasionadas por doenças infecciosas, podem levar a perda do 

implante devido a perda progressiva de tecido ósseo peri-implantar e o colapso da osseointegração. 

Baseado no conhecimento prévio sobre a importância de RANKL, RANK e OPG no processo de 

reabsorção óssea e na falta de estudos sobre estas moléculas nos tecidos peri-implantares, torna-se 

importante investigar o papel de RANKL e OPG na saúde e nos diferentes estágios de doença peri-

implantar (mucosite e peri-implantite). Um melhor entendimento deste processo molecular é o passo 

inicial para sugestão de abordagens terapêuticas visando a modulação da reabsorção óssea para 

serem empregadas futuramente em conjunto com a terapia anti-infecciosa.  
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2. PROPOSIÇÃO 

 

 

Os objetivos deste estudo foram:  
 
1 – avaliar a expressão gênica dos fatores relacionados à osteoclastogênese, RANKL e OPG, no tecido 
ao redor de diferentes condições clínicas peri-implantares por meio do PCR quantitativo;  
 
2 – avaliar a quantidade total de RANKL e OPG no FCPI em sítios com diferentes condições clínicas 
peri-implantares antes e após terapia mecânica anti-infecciosa. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Critérios de inclusão e exclusão dos indivíduos 

  

 

 Foram selecionados 35 indivíduos, do gênero masculino ou feminino, total ou parcialmente 

edêntulos, portadores de pelo menos um implante osseointegrado do sistema Brånemark de superfície 

usinada e sextavado externo com prótese em função há pelo menos um ano. Os mesmos foram 

selecionados após avaliação de 224 indivíduos num total de 538 implantes nas clínicas de odontologia 

da Universidade Guarulhos (UnG), Associação Brasileira de Ensino Odontológico – São Paulo 

(ABENO) e Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP-UNICAMP), no período de março de 2006 a 

outubro de 2007. Foram excluídos os indivíduos fumantes, grávidas e lactantes, bem como os que 

apresentassem doenças sistêmicas (diabetes melito, osteoporose, desordens imunes, hepatite). Foram 

excluídos também os sujeitos que tivessem recebido qualquer tratamento para peri-implantite ou que 

tivessem feito uso de medicamentos (antibióticos, antiinflamatórios ou hormônios) que pudessem 

interferir no curso da peri-implantite durante os seis meses anteriores ao estudo e uso freqüente de 

antimicrobianos locais nos últimos 4 meses. Condições sistêmicas que contra-indicassem os 

procedimentos cirúrgicos odontológicos também foram consideradas situações de exclusão. No caso 

do individuo ser parcialmente edêntulo, foram incluídos apenas os indivíduos periodontalmente 

saudáveis ou que estivessem em terapia periodontal de manutenção.   

 Este estudo foi executado de acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 

após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos (ANEXO 1).  Todos os 

indivíduos foram informados quanto aos objetivos e as características do trabalho. Após o 

esclarecimento verbal e por escrito, aqueles que estiveram de acordo, assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido antes do início das coletas e tratamentos. 

 

 

3.2 Avaliações clínicas 

 

 

 Os seguintes parâmetros clínicos foram avaliados em seis sítios (mesio-vestibular, médio-

vestibular, disto-vestibular, mesio-lingual, médio-lingual, disto-lingual) ao redor dos implantes e dentes 

(em caso de sujeitos parcialmente edêntulos). Os mesmos foram obtidos por meio de uma sonda 
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milimetrada (Carolina do Norte, Hu-Friedy Co, Chicago, IL, EUA), por um mesmo examinador treinado 

e calibrado (ver Calibração do examinador).  

Índice de Placa Visível (IP): Com os implantes e dentes previamente secos, os valores foram 
atribuídos de forma dicotômica, sendo (0) ausência e (1) presença de depósitos de biofilme na região 
adjacente ao tecido gengival ou mucosa peri-implantar (AINAMO & BAY, 1975).  
Índice de Sangramento Gengival ou da Mucosa Peri-implantar (SG/SM): Presença ou ausência de 
sangramento da mucosa ou gengiva marginal após percorrer levemente o sulco/bolsa peri-implantar ou 
periodontal com a sonda. A ausência de sangramento recebeu o escore 0 e a presença de 
sangramento recebeu o escore 1 (AINAMO & BAY, 1975). 
Índice de Sangramento à Sondagem (SS): Presença (1) ou ausência (0) de sangramento visível em 
15 segundos após sondagem do sulco/bolsa peri-implantar ou periodontal.  
Profundidade de sondagem (PS): Distância da margem da gengiva/mucosa ao fundo da bolsa ou 

sulco peri-implantar ou periodontal, em milímetros (mm). 

Supuração (SUP): Presença ou ausência de supuração espontânea ou após sondagem do sulco/bolsa 

peri-implantar ou periodontal, onde a ausência recebeu o escore 0 e a presença recebeu escore 1. 

 A seguinte avaliação foi realizada somente ao redor dos implantes:  
Nível de inserção clínico relativo (NICr): Uma vez que o implante não apresenta junção cemento-
esmalte como o dente, foi obtido um nível de inserção clínico relativo (NICr). Este representou a 
medida a partir de um guia de sondagem (stent) ou um ponto de referência na prótese sobre implante 
(barra, pilar) até o ponto mais apical da bolsa/sulco peri-implantar (mm). Em caso da utilização do stent 
o mesmo foi confeccionado em resina acrílica auto-polimerizável a partir de modelos em gesso obtidos 
previamente por meio de moldagem com alginato. 
  A seguinte avaliação clínica foi realizada somente ao redor dos dentes, em casos de indivíduos 
parcialmente edêntulos: 
Nível de inserção clínico (NIC): Essa medida correspondeu a distância da junção cemento-esmalte 
ao fundo da bolsa ou sulco periodontal, em mm. 
 Essas avaliações clínicas foram realizadas para todos os dentes e implantes incluídos no início 
do estudo (dia 0) e para os implantes com mucosite e peri-implantite novamente em 3 meses após as 
terapias. 
 

3.3 Calibração do examinador 

 

 Apenas um examinador executou todos os exames clínicos, sendo assim, apenas uma 

calibração intra-examinador foi executada no começo do estudo para as medidas ao redor dos 

implantes e dentes. Dez indivíduos com peri-implantite e dez indivíduos com periodontite foram 

recrutados para o exercício de calibração. O examinador executou todas as mensurações clínicas nos 

implantes e dentes e as mesmas avaliações foram repetidas 60 minutos depois. Em seguida, as 

variações intra-examinador para as medidas de profundidade de sondagem e nível de inserção clínica 

foram determinadas baseadas no erro padrão da medida, conforme descrito por Araujo et al. (2003). A 

variação intra-examinador foi de 0,14mm para profundidade de sondagem dental e 0,16mm para o 

nível de inserção clínica dental. Para o NICr e PS ao redor dos implantes a variação intra-examinador 



 26 

foi de 0,08mm. Os parâmetros clínicos medidos de forma dicotômica (sangramento marginal, 

sangramento à sondagem e supuração) foram calculados pelo teste Kappa-Light. A concordância intra-

examinador foi superior a 85%. 

 

 

3.4 Diagnóstico e critério de inclusão dos implantes 

 

 
 Foram incluídos implantes do tipo Brånemark de superfícies usinadas e sextavado externo em 

função há mais de doze meses. Após os exames clínicos e radiográficos (radiografias periapicais pela 

técnica do paralelismo com auxílio de posicionador), os implantes foram divididos em uma das três 

condições clínicas: 

SAÚDE: ausência de SS, SM e SUP, ausência de perda óssea radiográfica;  

MUCOSITE: presença de SS e/ou SM, ausência de perda óssea radiográfica/SUP, hiperplasia tecidual; 

PERI-IMPLANTITE: SS e/ou SUP, PS ≥ 5 mm, perda óssea radiográfica envolvendo no mínimo 3 

espiras e no máximo 50% do comprimento do implante (MOMBELLI & LANG, 1998; LEONHARDT et 

al., 2003). 

 Foram excluídos os implantes cuja informação sobre o sistema e tempo de carga não 

estivessem claras nas fichas dos pacientes, bem como aqueles que o formato da prótese impedisse um 

adequado exame clínico. Implantes com próteses desadaptadas foram excluídos desde que o ajuste da 

mesma estivesse impossibilitado. Em caso de pacientes com mais de um implante com diagnósticos 

diferentes foram incluídos apenas um dos tipos de diagnóstico obedecendo à seguinte ordem: peri-

implantite, mucosite e saúde. Quando os pacientes apresentavam mais de um implante com peri-

implantite todos os implantes com esse diagnóstico foram incluídos. Assim, participaram do estudo 35 

indivíduos e um total de 40 implantes, sendo 10 com saúde, 10 com mucosite e 20 com peri-implantite. 

Para serem incluídos os implantes saudáveis deveriam ainda ter indicação de remoção de tecido mole 

peri-implantar por motivo estético ou estarem localizados ao redor de dentes indicados para remoção 

de mucosa, como por exemplo, aumento de coroa clínica. Os implantes com mucosite deveriam ter 

hiperplasia da mucosa peri-implantar com indicação de remoção de tecido. 

 

 

3.5 Preparo inicial   
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 Os sujeitos selecionados foram submetidos a um preparo inicial no qual receberam instruções 

de higiene bucal e raspagens dentais supra e subgengivais, quando necessárias. A adequação foi 

realizada entre 1 e 2 semanas antes do tratamento peri-implantar. Além disso, as próteses sobre 

implantes com parafusos soltos foram ajustadas no início do estudo. Os indivíduos foram instruídos a 

utilizarem escova convencional macia ou extra-macia de cabeça pequena pela técnica de Bass. De 

acordo com o tipo de prótese sobre o implante (barra, prótese fixa, prótese unitária, etc) foram também 

recomendadas escovas bitufo, interdental e/ou fita dental. 

 

 

3.6 Delineamento do estudo 

 

 

 Foi realizado um estudo clínico prospectivo no qual implantes dentais osseointegrados com 

mucosite ou peri-implantite receberam uma terapia mecânica anti-infecciosa. Todos os sujeitos foram 

examinados clínica e radiograficamente, por um único examinador treinado e calibrado no início do 

estudo (Dia 0) em 3 meses após os tratamentos. Nesses mesmos períodos experimentais, foi realizada 

coleta de fluido crevicular peri-implantar (FCPI) para avaliação das quantidades totais de RANKL e 

OPG por meio do ensaio imunoenzimático (ELISA). Além disso, amostras de tecido mole peri-implantar 

foram obtidas para avaliação da expressão gênica de RANKL e OPG. 

 

 

 3.7 Terapias mecânicas anti-infecciosas  

  

 

 Conforme descrito acima, todos os indivíduos da pesquisa receberam um preparo inicial, em 

seguida, de acordo com o diagnóstico inicial, as seguintes terapias foram propostas: 

MUCOSITE: Os sujeitos portadores de mucosite foram submetidos à remoção de uma pequena porção 

de tecido peri-implantar hiperplásico nas regiões indicadas sem levantamento de retalho por meio da 

técnica do bisel externo. Em seguida, foi realizado o debridamento do sulco peri-implantar com curetas 

de teflon (Hu-friedy Mfg Co Inc. Chicago, IL, EUA e Straumann, Villeret, Suiça) sem ou com uso de 

anestésico (lidocaína a 2% e 1:100000 de adrenalina), profilaxia do implante com jato de bicarbonato 

(Jet Sonic, Gnatus, Ribeirão Preto, SP, Brasil), instrução de higiene ao redor do implante e remoção de 

excessos de próteses, quando necessário.  
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PERI-IMPLANTITE: Inicialmente, todos os indivíduos deste grupo receberam dose única de 

dexametasona (4mg) e dose única de amoxicilina (2g), uma hora antes do procedimento cirúrgico, 

conforme preconizado por Andrade (1998). A dose única de antibiótico foi um regime profilático, uma 

vez que a região incisada apresentava infecção e o jato de bicarbonato seria aplicado no implante 

durante o acesso cirúrgico. Os indivíduos foram submetidos a uma anti-sepsia extra-oral com solução 

de clorexidina a 2% e intra-oral com bochecho de solução de clorexidina a 0,12%. A região a ser 

operada foi anestesiada com uma solução de lidocaína a 2% e 1:100000 de adrenalina. Uma incisão 

intra-sulcular foi realizada com uma lâmina de bisturi nº 15C ao redor do implante doente, conservando 

as papilas adjacentes. Incisões relaxantes horizontais estendendo-se pelos dentes ou implantes 

adjacentes foram realizadas nas terminações mesial e distal. Um retalho total foi realizado para acesso 

ao tecido ósseo peri-implantar. Após a remoção do tecido de granulação e exposição total das espiras, 

as mesmas foram descontaminadas com curetas de teflon (Hu-friedy Mfg Co Inc. Chicago, IL, EUA e 

Straumann, Villeret, Suiça) (Fig. 2) e jato de bicarbonato (Jet Sonic, Gnatus, Ribeirão Preto, SP, Brasil). 

Todos esses procedimentos foram realizados sob irrigação local com solução de soro fisiológico estéril 

a 9%. O retalho foi colocado em sua posição original e estabilizado com suturas simples por meio de fio 

de nylon 5-0 (Nylon 5-0, Ethicon Inc. Johnson & Johnson Company, Somerville, NJ, EUA). Com o 

objetivo de minimizar a sintomatologia dolorosa, os indivíduos receberam paracetamol (750mg, um 

comprimido a cada 6 horas, por 48 horas). Os mesmos foram instruídos a suspender a escovação e 

bochecharem 15ml de uma solução de clorexidina a 0,12%, de 12 em 12 horas, por um minuto, durante 

sete dias. As suturas foram removidas em no máximo 15 dias. Os procedimentos cirúrgicos foram 

realizados pelo mesmo operador. 

 Os implantes com saúde não receberam intervenção subgengival para tratamento de infecção. 

Os pacientes deste grupo foram submetidos apenas ao preparo inicial. Esse grupo foi incluído apenas 

para uma comparação com os demais grupos em relação aos aspectos clínicos e moleculares. 

 Pequenas biópsias de mucosa peri-implantar nos casos de mucosite (hiperplasia), peri-

implantite (parede interna da bolsa peri-implantar) foram removidas durante os tratamentos e 

acondicionadas em microtubos contento uma solução para evitar a degradação do RNA (RNAlater®, 

Ambion Inc., Austin, TX). Estas foram congeladas a -20º C até a extração de RNA. Tecido peri-

implantar adjacente aos implantes saudáveis foram obtidos nas situações anteriormente descritas e 

acondicionados da mesma maneira. 
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Figura 2. Descontaminação do implante com cureta de teflon durante a cirurgia de acesso.  

 

 

3.8 Avaliação de RANKL e OPG no FCPI 

 

 

3.8.1 Seleção dos sítios de coleta (sítios-teste) 

 

 A coleta do FCPI foi realizada uma semana após o exame clínico para evitar interferências das 

sondagens nos componentes do fluido bem como evitar sangramento.  O sítio mais profundo ao redor 

do implante foi selecionado para coleta de fluido. Nos casos em que dois ou mais sítios apresentaram a 

mesma profundidade de sondagem, o sítio-teste foi escolhido pela seguinte ordem: médio, mesial, 

distal/vestibular e médio, mesial, distal/ lingual ou palatino.  

 

 

 

3.8.2. Coletas das amostras de fluido 
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  Após remoção do biofilme supragengival, os sítios foram isolados com roletes de algodão 

estéreis e secos com jato de ar para eliminar qualquer possibilidade de contaminação por saliva. Após 

2 minutos para afluxo do FCPI, um cone de papel estéril (#30, Tanariman Indústria Ltda, Manacaru, 

AM, Brasil) foi inserido 3 mm no sulco/bolsa peri-implantar por 10 segundos (Figura 3). Este 

procedimento foi repetido quatro vezes consecutivas no mesmo sítio, totalizando 40 segundos de 

coleta. Os cones foram colocados imediatamente em microtubos plásticos contendo 200 µ l de uma 

solução tampão fosfato (PBS) e um coquetel inibidor de protease (Sigma-Aldrich, Saint Louis, Missouri, 

EUA) e rapidamente congelados a -20o C até a realização do ELISA. Amostras FCPI foram coletadas 

dos mesmos sítios no dia 0 e em 3 meses para todos os implantes para mucosite e peri-implantite. 

 

 

 

Figura 3. Coleta do FCPI por meio de cone de papel inserido no sulco peri-implantar.  

 

 

3.8.3 Ensaio imunoenzimático (ELISA)  

 

 

 As quantidades totais OPG e RANKL foram determinadas utilizando kits comerciais para ELISA 

(Biomedica Gruppe, Vienna, Áustria), de acordo com as recomendações do fabricante. As amostras 

foram inicialmente agitadas por 1 minuto e centrifugadas durante 10 minutos (12.000x) para eluição dos 

componentes do FCPI. Em seguida, alíquotas da amostra foram colocadas na solução diluente do kit 

comercial. As microplacas de fundo chato foram previamente sensibilizadas pelo fabricante com 

anticorpo específico para OPG ou RANKL. Cem microlitros (µ l) da amostra padrão fornecida pelo 

fabricante ou das amostras de FCPI a serem testadas foram adicionadas em cada poço e incubadas 
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durante 12 horas em 5ºC. Em seguida, 6 lavagens foram realizadas para remoção dos componentes 

não-ligados. Cem microlitros de um anticorpo específico conjugado à fosfatase alcalina foram então 

adicionados a cada poço. Após um período de incubação de 2h em temperatura ambiente, novas 

lavagens foram realizadas para eliminação dos componentes não-ligados desta etapa. Um substrato 

composto de NADPH foi adicionado e incubado durante 1 hora em temperatura ambiente. Em seguida, 

uma solução amplificadora composta por um sistema secundário de enzimas (álcool desidrogenase e 

diaforase) e corante (violeta iodonitrotetrazólio) foi adicionada aos poços para desenvolvimento de uma 

coloração. Finalmente, após um período de 30 minutos, 50 µ l de ácido sulfúrico foi adicionado aos 

poços para paralisar a reação. Os valores de absorbância de cada amostra foram obtidos por 

espectrofotômetro a 490nm. Uma curva foi elaborada por um programa de computador com os padrões 

fornecidos pelo fabricante para obtenção de uma equação da reta, que permitiu o cálculo das 

quantidades de OPG e RANKL nas amostras. Para obtenção das quantidades totais finais, os valores 

fornecidos pela equação da reta foram multiplicados pela diluição inicial de cada amostra. Os 

resultados foram expressos em quantidade total de RANKL e OPG (pg/sítio/40segundos). Sítios com 

níveis destas moléculas abaixo do limite de detecção do kit receberam valor 0pg. O ELISA foi realizado 

em duplicata e uma média foi obtida para cada amostra. 

 

 

3.9 Expressão gênica (PCR quantitativo – Reação da polimerase em cadeia)  

  

3.9.1  Extração do RNA 

 

 

 Todos os procedimentos laboratoriais para avaliação da expressão gênica de RANKL e OPG 

foram realizados nas dependências dos Laboratórios de Periodontia da Faculdade de Odontologia de 

Piracicaba-UNICAMP. As biópsias de mucosas peri-implantares foram transportadas para esse 

laboratório acondicionadas na solução para evitar a degradação do RNA (RNAlater®, Ambion Inc., 

Austin, TX). 

  O RNA total foi isolado pelo método do reagente TRIZOL (Gibco BRL, life technologies, 

Rockville, MD, USA) seguindo as seguintes recomendações do fabricante. A solução de RNA later foi 

aspirada e 1 ml de reagente TRIZOL adicionado ao tubo contendo a biópsia, que foi agitado por 30 

segundos e incubado por 5 minutos em temperatura ambiente. Após esse período, 0,6ml de clorofórmio 

(Sigma, St. Louis, MO, USA) foi adicionado ao tubo e este foi rapidamente agitado e centrifugado 

(10.000 rpm por 15 minutos a 4oC). A porção aquosa foi transferida para outro tubo no qual se 
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adicionou 1,5ml de isopropanol. O microtubo foi então agitado e incubado por 20 minutos a uma 

temperatura de –20oC. O “pellet” foi lavado com etanol gelado a 75% e seco em temperatura ambiente. 

As amostras de RNA foram re-suspensas em aproximadamente 50µl de água tratada com 

dietilpirocarbonato (DEPC) e armazenadas a -70oC. A concentração total de RNA foi determinada por 

meio de um espectrofotômetro.  

 

 

3.9.2. PCR quantitativo (RT-PCR) 

 

 

Transcrição reversa: O RNA total foi tratado para a eliminação de qualquer resíduo de DNA (DNA-

free™, Ambion Inc., Austin, TX, USA), e 1µg de amostra foi utilizado para a síntese de cDNA. Para 

isto, as reações foram realizadas utilizando-se o kit first-strand cDNA synthesis (Roche Diagnostic Co, 

Indianapolis, IN, USA), seguindo as recomendações do fabricante para obtenção de um volume final de 

20µl. As amostras foram incubadas por 10 minutos a 25oC e então por 60 minutos a 42oC. Concluído o 

segundo ciclo de incubação, as amostras foram incubadas por 5 minutos a 99oC e novamente 

incubadas por 5 minutos a 4 oC para resfriamento. Os reagentes utilizados e suas respectivas 

concentrações foram: solução tampão (1x), MgCl2 (5mM), mistura de deoxinucleotídeos (1mM), primers 

randomizados - p[dN]6 (3,2µg), inibidor de Rnase (50U), e trancriptase reversa – AMV (20U). 

Desenho dos primers: Os primers para GAPDH (Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase/ gene de 

referência), RANKL e OPG foram desenhados com o auxílio de um programa desenvolvido 

especificamente para desenhar primer para o LightCycler (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 

Germany). Todos os primers foram verificados quanto a sua especificidade por meio da verificação da 

curva de Melting, utilizando-se sempre controles positivos e negativos (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

GENE Seqüência Perfil de Tamanho do 
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Tabela 1: Seqüências de primes para cada gene, perfil de amplificação e tamanho estimado para cada 

produto de PCR.  

 

 

 

Otimização das reações: A eficiência das reações para cada primer foi otimizada anteriormente ao 

início das reações propriamente ditas. Concentrações variando de 2 a 5mM de MgCl2 e de 0,2 a 0,5µM 

de cada primer foram utilizadas para se determinar em quais condições a reação teria a melhor 

eficiência, condições essas sugeridas pelo fabricante do equipamento. 

Reações de RT-PCR: As reações de RT-PCR foram realizadas com o sistema LightCycler (Roche 

Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany), utilizando-se o kit FastStart DNA Master SYBR Green I 

(Roche Diagnostic Co.). O perfil das reações foi determinado seguindo a fórmula sugerida pelo 

fabricante do equipamento. Para cada uma das “corridas”, a água foi utilizada como controle negativo, 

e o produto das reações foi quantificado utilizando-se o programa do próprio fabricante (LightCycler 

Relative Quantification Software - Roche Diagnostics GmbH). GAPDH foi utilizado como o gene de 

referência (“housekeeping”) para a normalização dos valores.  

 

 

 

 

 

(5´ → 3´) amplificação 
[temperatura 

(°C)/tempo (seg)] 

produto de 
PCR  (bp) 

GAPDH 
GAAGGTGAAGGTCGGAGTC 

GAAGATGGTGATGGGATTTC 
95/0; 51/9; 72/3 226 

RANKL 
CGACATCCCATCTGGTTCC 

GCTGGTTTTAGTGACGTACACC 
95/0; 51/9; 72/3 199 

OPG 
CAAAGTAAACGCAGAGAGTGTAGA 

GAAGGTGAGGTTAGCATGTCC 
   95/0; 55/7; 72/20 187 

Gapdh: Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; RANKL: ligante do receptor do ativador do 
fator nuclear kappa-ß ; OPG: Osteoprotegerina 
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3.10 Análises estatísticas 

 

 
 A análise estatística foi realizada por meio de um programa de computador estatístico (BioEstat 

3.0, Sociedade Civil Mamirauá, CNPq, BR). Primeiramente, os dados foram examinados pelo teste de 

normalidade Kolmogorov-Smirnov e, quando detectada ausência de normalidade dos valores foram 

utilizados métodos estatísticos não-paramétricos. O nível de significância para todas as análises foi 

estabelecido em 5% (p<0,05). 

Parâmetros clínicos: Uma média da porcentagem dos 6 sítios por dente/implante com placa visível, 

SG/SM, SS e SUP, bem como as médias de PS e NIC/NICr foram computadas por dente/implante no 

Dia 0 e para os implantes com mucosite e peri-implantite em 3 meses após os tratamentos. 

Subseqüentemente, foram obtidas médias dos parâmetros dados periodontais para cada indivíduo e 

para os 3 grupos (saúde, mucosite, peri-implantite) no Dia 0. Uma análise inter-grupos foi realizada 

pelo teste de Kruskal-Wallis para comparar os parâmetros clínicos periodontais entre saúde, mucosite e 

peri-implantite. Nos casos em que o teste de Kruskal-Wallis detectou diferenças entre os grupos, 

comparações entre pares foi feita pelo teste de Dunn. As análises estatísticas foram realizadas em 

nível do implante (média dos 6 sítios) e em nível do sítio-teste. O teste de Wilcoxon foi utilizado para 

verificar diferenças na PS em nível do sítio-teste e nos demais parâmetros clínicos para o implante 

como um todo em 0 e em 3 meses. As diferenças na freqüência de PI, SM, SS e SUP nos sítios teste 

antes e após os tratamentos foram verificadas pelo teste do Qui-quadrado.  

Análise de Variança (ANOVA) foi aplicada para comparar a idade e o tempo de carga entre os grupos 

experimentais.  

ELISA: Para os dados obtidos pelo ELISA, a estatística foi realizada apenas em nível do sítio-teste. A 

comparação nos níveis de RANKL e OPG antes e após os tratamentos para o grupos de mucosite e 

peri-implantite foi realizada pelo teste de Wilcoxon. Além disso, as seguintes comparações foram 

realizadas pelo teste de Kruskal-Wallis: saúde x mucosite pré-tratamento x peri-implantite pré-

tratamento e, saúde x mucosite pós-tratamento x peri-implantite pós-tratamento. Nos casos em que o 

teste de Kruskal-Wallis detectou diferenças entre os grupos, comparações entre pares foi feita pelo 

teste de Dunn. 

PCR quantitativo:  As comparações na expressão gênica de RANKL e OPG entre os grupos saúde, 

mucosite e peri-implantite foi feita pela ANOVA. Nos casos em que a ANOVA detectou diferenças entre 

os grupos, comparações entre pares foi feita pelo teste de Bonferroni. A comparação de OPG/RANKL 

entre esses grupos foi realizada pelo teste de Kruskal-Wallis e, em caso de diferenças pelo teste de 

Dunn. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Resultados clínicos 

 

  

 A população estudada foi composta por 35 indivíduos, 15 homens e 20 mulheres (média de 

idade de 53,4 ± 16,2 anos). Um total de 40 implantes (tempo médio de carga 4,9 ± 1,8 anos) foram 

avaliados, os quais 10 eram saudáveis, 10 com mucosite e 20 com peri-implantite. Em detalhes, 12 

sujeitos tinham um implante com peri-implantite; 2 tinham 3 implantes enquanto 1 apresentou 2 

implantes com diagnóstico de peri-implantite. As características demográficas e clínicas periodontais na  

população estudada estão descritas na Tabela 2. Não houve diferenças entre os grupos em relação 

aos parâmetros clínicos periodontais, idade e tempo de carga (p>0, 05).  
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Tabela 2. Características demográficas, dados clínicos periodontais dos diferentes grupos 

experimentais da população estudada.  

Não houve nenhuma diferença significativa entre os grupos no perfil periodontal, pelo teste de Kruskal-

Wallis (p>0,05). Não houve nenhuma diferença significativa entre os grupos em relação à idade e 

tempo de carga pela ANOVA (p>0,05). IP: índice de placa visível; SG: índice de sangramento gengival; 

SS: índice de sangramento à sondagem; PS: profundidade de sondagem; NIC: nível de inserção 

clínico. 

De acordo com os critérios de inclusão, não havia SM, SS e SUP nos sítios dos implantes 

saudáveis. Além disso, para esses implantes, a média de acúmulo de placa foi de 21,7 ± 23,6 % e a 

média de PS foi de 3,77 ± 0,8 mm.  

 A tabela 3 ilustra os resultados clínicos em nível do implante e sítio-teste para os implantes 

com mucosite e peri-implantite antes (Dia 0) e após os tratamentos (3 meses). IP, SM, SS e PS 

reduziram significantemente para mucosite e peri-implantite em nível de implante e sítio-teste após as 

terapias (p<0, 05). Após o tratamento, houve também redução significativa para a SUP para os 

implantes com peri-implantite (p<0, 05). As médias de redução da PS foram 1,4 mm ± 1,0 mm e 3,1 

mm ± 2,1 mm para mucosite e peri-implantite, respectivamente. As alterações no NICr foram de 1,5 

mm ± 1,1 mm e 2,1 mm ± 0,9 mm para mucosite e peri-implantite, respectivamente (gráfico 1).  

  SAÚDE  MUCOSITE PERI-IMPLANTITE 

 Número de pacientes 10 10 15 

 Idade (anos; média ± DP) 49,1 ± 11,6 55,8 ± 17 55,8 ± 14,4 

 Gênero (F: M) 6:4  6:4  8:7 

 Número de implantes 10 10 20 

 Sujeitos totalmente edêntulos 2 2 7 

 Sujeitos parcialmente edêntulos 8 8 8 

IP de boca-toda (% média ± DP) 11,8 ± 10,3 15,4 ± 15,9 24,8 ± 4,9 

SG de boca-toda  (% média ± DP) 5,1± 0,3 6,1 ± 12,9 16,6 ± 10,3 

SS de boca-toda  (% média ± DP) 4,4 ± 8,7 6,0 ± 13,0 18,5 ± 7,0 

PS de boca-toda (mm; média ± DP) 2,0 ± 0,4 2,1 ± 0,3 2,0 ± 0,5 

Pa
râ

m
et

ro
s 

cl
ín

ic
os

 p
er

io
do

nt
ai

s 

NIC de boca-toda (mm; média ± DP) 2,5 ± 0,7 2,3 ± 0,3 3,1 ± 1,1 

 Tempo de carga (anos/média ± DP) 3,8 ± 1,5 5,0 ± 2,2 4,8 ± 2,0 
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Gráfico 1. Médias e desvio padrão (mm) das alterações da profundidade de sondagem (PS) e do nível 

inserção clínico relativo (NICr) para a mucosite e peri-implantite, considerando os 6 sítios do implante 

em 3 meses após as terapias.  
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Tabela 3. Médias e desvio padrão (médias ± DP) da porcentagem acúmulo de placa (IP), sangramento da mucosa peri-implantar (SM), sangramento à 

sondagem (SS) e supuração (SUP) e da profundidade de sondagem (PS/mm) em nível do implante (I – média de seis sítios por implante) no Dia 0 e em 3 

meses após as terapias para os implantes com mucosite e peri-implantite. Número de sítios-teste (ST) com presença de placa (IP), sangramento da mucosa 

peri-implantar (SM), sangramento à sondagem (SS) e supuração (SUP) e médias (± DP) de profundidade de sondagem (PS/mm) no sítio-teste no Dia 0 e em 

3  meses após terapias para os implantes com mucosite e peri-implantite.  

 

 
* Diferenças estatísticas significantes antes e após o tratamento pelo teste Wilcoxon (α=0,05),  
† Diferenças estatísticas significantes antes e após o tratamento pelo teste Qui-Quadrado (α=0,05).  

 
IP SM SS SUP PS mm 

 Dia 0 3 meses Dia 0 3 meses Dia 0 3 meses Dia 0 3 meses Dia 0 3 meses 

I 85,0± 24,1% 28,3 ± 41,6%* 96,7 ± 10,5% 20,0 ± 32,2%* 93,3 ± 14,1% 25,0 ± 41,0%* 0% 0% 5,4 ± 1,4 3,9 ± 0,8* 

   
   

M
uc

os
ite

 (1
0)

ST 8 3† 10 4† 10 4† 0 0 6,4 ± 2,2 4,5 ± 1,2* 

I 90,0  ± 30,8% 50 ± 39,4%* 93,9 ± 20,9% 48,3 ± 41,5%* 100,0% 52,5 ± 41,3%* 39,2 ± 39,1% 2,5 ± 11,2%* 7,5 ± 2,2 4,4 ± 1,1 * 

Pe
ri-

im
pl

an
tit

e 
(2

0)
 

ST 19 9† 20 11† 20 11† 6 1† 8,0 ± 2,2 4,9 ± 1,6* 
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4.2 Resultados ELISA 

 

 

O gráfico 2 ilustra as quantidades totais de RANKL e OPG e respectivas proporções 

(OPG/RANKL) no FCPI na saúde e nos implantes com mucosite e peri-implantite antes e após os 

tratamentos. Houve uma tendência para uma maior quantidade total de RANKL nos implantes com peri-

implantite antes do tratamento, entretanto, essa diferença não foi estatisticamente significativa (p>0,05). 

Além disso, os níveis de OPG e OPG/RANKL foram estatisticamente maiores nos implantes saudáveis 

em relação aos implantes com peri-implantite ainda não tratados (p<0,05).  
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Gráfico 2. Distribuição da quantidade total de RANKL, OPG e de OPG/RANKL no FCPI de implantes 

com saúde (n=10), com mucosite (n=10) e com peri-implantite (n= 20) no Dia 0 e em 3 meses após as 

terapias.  

 

 

As barras horizontais consistem na mediana em pg/sítio/40s. Os pontos individuais representam a 

quantidade total de RANKL, OPG ou OPG/RANKL em cada sítio experimental. (#) Significativamente 

diferentes no baseline pelo teste de Kruskal-Wallis e Dunn (p<0,05). Não houve diferenças entre os 

grupos, antes e após os tratamentos, pelo teste de Wilcoxon (p>0,05).   
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4.3 Resultados do PCR quantitativo 

 

 

 A expressão de OPG foi significantemente maior nos implantes saudáveis, seguido pelos 

implantes com peri-implantite e com mucosite, respectivamente (p<0,05). Os níveis de RNAm para 

RANKL nos implantes saudáveis e com mucosite não foram diferentes entre si.  A expressão de RANKL 

foi maior para os implantes com peri-implantite quando comparado as demais condições clínicas 

(p<0,05). A taxa mais alta de expressão de OPG/RANKL foi observada para os implantes saudáveis 

seguido pelos implantes com mucosite e com peri-implantite (p<0,01) (Gráfico 3). Esses dados 

demonstram que a expressão OPG/RANKL diminui com o aumento da severidade da doença peri-

implantar.  
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Gráfico 3: Níveis de RNAm para RANKL e OPG relativo ao gene de referência GAPDH 

(RNAm/GAPDH) e suas respectivas proporções nos tecidos peri-implantares com saúde, mucosite ou 

peri-implantite.  

 
 

Letras minúsculas diferentes indicam diferenças estatísticas pela ANOVA e teste de Bonferroni para 

RANKL e OPG ou pelos testes de Kruskal-Wallis e Dunn para a relação OPG/RANKL (p<0,05). 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Já foi bem estabelecido que a reabsorção óssea em sítios com inflamação crônica requer a 

atividade de osteoclastos, que por sua vez é controlada pela interação RANKL/RANK/OPG. 

Resumidamente, a ligação de RANKL ao seu receptor RANK, expresso nas células precursoras de 

osteoclastos, estimula a diferenciação e ativação osteoclástica, induzindo reabsorção óssea fisiológica 

ou patológica (YASUDA et al., 1998; BOYLE et al., 2003). Em contrapartida, a OPG inibi a 

osteoclastogênese pela união com RANKL (SIMONET et al., 1997; HOFBAUER et al., 2000). Assim, 

um desequilíbrio na interação entre essas moléculas pode ser responsável por várias doenças 

envolvendo destruição óssea como a osteoporose, artrite reumatóide e a periodontite (BOSTANCI et 

al., 2007; KEARNS et al., 2008). É evidente na literatura que a partir do entendimento da influência 

mútua entre essas moléculas nas doenças ósseas, um grande avanço ocorreu no desenvolvimento de 

novas terapias para reduzir a progressão das mesmas. Embora um considerável esforço esteja sendo 

feito para esclarecer os aspectos moleculares do processo de reabsorção óssea em diversos tipos de 

doenças que culminam na perda de tecido ósseo (HOFBAUER et al., 1999; TENG et al., 2000; 

GIULIANE et al., 2001; GEUSENS et al., 2006), um limitado número de trabalhos com foco neste 

processo têm sido conduzidos no campo das doenças peri-implantares (MONOV et al., 2006; ARIKAN 

et al., 2008). Assim, considerando que a reabsorção do tecido ósseo é um dos aspectos mais 

relevantes nas doenças peri-implantares e o principal responsável pela perda do implante, este estudo 

avaliou os níveis de RANKL e OPG em diferentes condições clínicas peri-implantares. As avaliações 

foram realizadas em dois níveis: quantidade total destas moléculas no FCPI antes e após terapia 

mecânica anti-infecciosa e sua expressão gênica, refletida pela taxa de RNA mensageiro, na mucosa 

peri-implantar. Essas análises foram realizadas em amostras de fluido e tecido obtidos de três 

diferentes situações peri-implantares baseadas no perfil clínico e radiográfico: saúde, mucosite e peri-

implantite.  

 Altos níveis de OPG/RANKL ao redor dos implantes saudáveis foram encontrados quando 

comparado aos implantes com peri-implantite ainda não-tratados. Estes dados sugerem que a OPG é 

capaz de controlar, pelo menos em parte, a perda óssea peri-implantar mediada por RANKL na peri-

implantite e que, a interação OPG/RANKL pode ocupar um importante papel na destruição óssea em 

casos de infecção peri-implantar. Até o presente momento, apenas dois estudos avaliaram a presença 

de RANKL e OPG no FCPI (MONOV et al., 2006; ARKIAN et al., 2008) e resultados contraditórios entre 

eles e com os resultados do presente estudo foram encontrados. Monov et al. (2006) foram os 

primeiros a levantar a hipótese de que a razão entre RANKL e OPG no FCPI poderia variar de acordo 
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com os parâmetros clínicos peri-implantares. Diferentemente do presente estudo, os mesmos não 

conseguiram detectar OPG ao redor dos implantes estudados. Arikan et al. (2008) avaliaram os níveis 

de RANKL e OPG no FCPI de implantes osseointegrados com saúde, mucosite e peri-implantite. 

Entretanto, os autores apresentaram amostras com número de implantes muito discrepantes entre os 

grupos experimentais (79 implantes com saúde, 4 com mucosite e apenas 3 implantes com peri-

implantite). Ao contrário do presente trabalho, os autores observaram que a quantidade total de OPG 

estava associada com SM e SS e o volume de FCPI. Em relação aos níveis de RANKL, no presente 

estudo foi observado apenas uma tendência para uma maior quantidade total de RANKL nos implantes 

com peri-implantite sem tratamento. Em suporte a esses resultados, ambos os estudos prévios 

(MONOV et al., 2006; ARIKAN et al., 2008) não encontraram correlação entre os parâmetros clínicos 

peri-implantares e a quantidade e concentração de RANKL. Entretanto, diferenças metodológicas 

como, por exemplo, o tamanho amostral e o modo de apresentação dos dados impediram uma 

comparação mais precisa entre esses estudos e os resultados do presente trabalho. 

Após revisão de literatura, observou-se que este foi o primeiro trabalho com o objetivo de 

avaliar os níveis de RNAm para RANKL e OPG ao redor de implantes clinicamente saudáveis, com 

mucosite ou peri-implantite. Os resultados do presente estudo demonstraram um aumento da 

expressão de RANKL e uma diminuição os níveis de RNAm para OPG na peri-implantite, favorecendo 

assim a reabsorção óssea peri-implantar pela diminuição da relação OPG/RANKL com o aumento da 

severidade da doença. O mecanismo pelo qual a infecção bacteriana afeta o sistema 

RANKL/RANK/OPG não está totalmente esclarecido. Estudos têm sugerido que o lipopolissacarídeo 

(LPS), um dos componentes das bactérias gram-negativas que leva a destruição tecidual, pode 

aumentar a formação de osteoclastos pela estimulação da sinalização da interação RANK-RANKL 

(KIKUCHI et al., 2001; SATO et al., 2004). Suda et al. (2004) examinaram o mecanismo de indução da 

formação de osteoclastos pelo LPS in vitro. Os autores demonstraram que LPS promoveu a 

osteoclastogênese por dois eventos paralelos: 1- aumentando diretamente à expressão de RANKL; 2- 

suprimindo a produção de OPG nos osteoblastos. Em outro estudo in vitro, Tanaka et al. (2006) 

avaliaram o efeito do LPS em associação a nicotina na formação de células tipo osteoclastos. Os 

autores observaram que a produção de OPG por osteoblastos diminui com o passar do tempo de 

maneira dose-dependente da quantidade de LPS associado à nicotina. Além disso, os autores 

sugeriram que a nicotina e o LPS estimulam a formação de células tipo osteoclastos. 

 Inesperadamente, baixos níveis de RNAm para OPG foram observados na mucosite, 

sugerindo que uma diminuição na expressão gênica desta molécula pode desempenhar algum papel 

no estágio inicial da doença peri-implantar. A OPG tem sido muito estudada na regulação da 

reabsorção óssea e na apoptose celular em situações de saúde e doença (HOLEN & SHIPMAN, 2006), 
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entretanto, sua função no sistema imune ainda não foi totalmente elucidada (MARUYAMA et al., 2006). 

Por esse motivo, estes achados justificam futuras investigações sobre o papel da OPG na fase inicial 

das doenças peri-implantares.   

Inconsistências entre a expressão tecidual de um determinado mediador ou citocina e sua 

quantidade total no fluido crevicular são resultados esperados e comprovam a complexidade do 

processo de produção e atividade dos diferentes fatores imunológicos, inflamatórios e de 

osteoclastogênese durante uma destruição tecidual. Tais diferenças podem estar relacionadas à uma 

combinação de fatores que também podem explicar as variações intra-sítios e intra-indivíduos. 

Primeiramente, pode ocorrer diferenças entre o tempo de produção de RANKL ou OPG no tecido e sua 

subseqüente liberação no FCPI. Além disso, a expressão de RNAm para essas moléculas não 

necessariamente significa a síntese da proteína final. Finalmente, a atividade de RANKL e OPG é 

dependente de uma série de outros fatores imuno-inflamatórios que, como por exemplo o TNF-α,  que 

funcionam como uma rede em favor ou contra a destruição tecidual.   

Como existem poucas informações na literatura sobre o papel de RANKL e OPG nas doenças 

peri-implantares, deve-se ter cautela na interpretação dos resultados apresentados. É importante 

observar que existe uma grande variação na quantidade de RANKL e OPG de um sujeito para outro e 

até mesmo de um sítio para outro no mesmo paciente. A distribuição de pontos no gráfico 2 e o desvio 

padrão no gráfico 3 confirmam a alta variação nas quantidades de RANKL e OPG entre os indivíduos. 

Além disto, a variação destas moléculas entre as amostras de peri-implantite removidas dos mesmos 

indivíduos (resultados não apresentados de três pacientes com mais de um sítio com peri-implantite) 

sugere que uma regulação local e sítio-especifica de RANKL e OPG ocorre nas doenças peri-

implantares. Ainda, os parâmetros clínicos e radiográficos atualmente disponíveis não são capazes de 

oferecer bons sinais do que está ocorrendo no processo de destruição tecidual em nível molecular, 

fazendo com que a probabilidade desta variação torne-se ainda maior.   

 Embora o objetivo principal deste estudo tenha sido avaliar os aspectos moleculares da 

reabsorção óssea peri-implantar, também foi possível avaliar o impacto clínico das terapias mecânicas 

anti-infecciosas propostas para a mucosite e peri-implantite. Essas terapias tiveram como único 

objetivo remover o cálculo e desorganizar o biofilme peri-implantar para reduzir o número de espécies 

patogênicas e melhorar os aspectos clínicos ao redor dos implantes. Muitas terapias anti-infecciosas 

têm sido propostas para tratar as doenças peri-implantares (ROMEO et al., 2005 e 2007; RENVERT et 

al., 2008; CLAFFEY et al., 2008). Entretanto, até o momento, não existem relatos do efeito da terapia 

mecânica cirúrgica sozinha no controle da peri-implantite e poucos estudos avaliaram o impacto da 

terapia mecânica isolada na mucosite. A maioria dos estudos associou o procedimento mecânico à 

dispositivos antimicrobianos locais ou antibióticos sistêmicos. Dentre os procedimentos mecânicos 
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empregados para debridamento da superfície do implante, as curetas de teflon e o jato de bicarbonato 

foram utilizados no presente estudo por serem efetivos para descontaminação dos implantes, sem 

causar grandes alterações em sua superfície e prejuízos para adesão de fibroblastos (HOMIAK et al., 

1992; BROOKSHIRE et al., 1997). 

 Os resultados do presente estudo demonstraram que a terapia mecânica proposta para 

mucosite (raspagem com curetas de teflon, aplicação de jato de bicarbonato e remoção de áreas 

hiperplásicas) reduziu efetivamente a inflamação dos tecidos moles em 3 meses (Tabela 2). Esses 

resultados estão de acordo com o resultado do estudo de Porras et al. (2002) que também obtiveram 

melhoras significativas nos parâmetros clínicos em 3 meses. Os autores fizeram utilização somente de 

profilaxia mecânica para um grupo e profilaxia mecânica e irrigação com gel de clorexidina 0,12% para 

o outro grupo, e os resultados demonstraram que ambas as terapias foram igualmente eficientes para 

melhoras de IP e PS. Lavigne et al. (1994), também utilizaram irrigação com gel de clorexidina 0,12%, 

comparado a solução salina ou a não irrigação para o tratamento de mucosite. Em geral, os resultados 

não demonstraram diferenças significativas entre os grupos nos parâmetros clínicos, somente para PS 

houve uma redução maior para o grupo da clorexidina. O protocolo cirúrgico realizado no presente 

estudo para tratamento da peri-implantite também foi capaz de melhorar os parâmetros clínicos peri-

implantares em 3 meses após a terapia (Tabela 2). Estes resultados favoráveis são comparáveis ou até 

mesmo superiores aos encontrados por estudos utilizando outros tipos de terapias anti-infecciosas para 

peri-implantite, geralmente com associação de antibióticos ou antimicrobianos (KARRING et al., 2005; 

RENVERT et al., 2006; CLAFFEY et al., 2008). É importante observar que a média de ganho do NICr 

foi menor que a média de redução de PS após o procedimento cirúrgico, sugerindo que, em alguns 

casos, a redução de PS pode ser atribuída à ocorrência de uma recessão marginal (Gráfico 1). A 

recessão, por sua vez, pode expor as espiras dos implantes, resultando em complicações estéticas e 

requerendo uma grande habilidade durante a realização da higiene do implante. Assim, desde que o 

acúmulo de biofilme nas espiras expostas pode colocar em risco os benefícios iniciais obtidos pelo 

proposto debridamento em campo aberto, para estes casos, a implantoplastia poderia ser um 

procedimento adicional para manter os resultados positivos em longo prazo, conforme previamente 

sugerido por Romeo et al. (2005 e 2007).  

Este estudo forneceu um importante dado sobre o envolvimento de OPG/RANKL em diferentes 

condições clínicas peri-implantares. Além disto, foi observado que as terapias mecânicas anti-

infecciosas propostas podem modular localmente a relação OPG/RANKL e melhorar os parâmetros 

clínicos ao redor de implantes com mucosite e peri-implantite. Os resultados do presente estudo 

sugerem ainda que um equilíbrio dos fatores relacionados à osteoclastogênese localmente expressados 

nos tecidos ao redor dos implantes pode ocupar um papel importante no início e severidade da doença 
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peri-implantar. Uma melhor compreensão do papel do hospedeiro frente à infecção bacteriana é 

essencial para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas no controle do processo destrutivo 

como adjunto a terapias anti-infecciosas.  
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6. CONCLUSÃO 
 
 
Com os resultados do presente estudo, pode-se concluir que:  

 

1 – a expressão gênica de OPG/RANKL foi maior na saúde e diminuiu com o aumento da severidade 

da doença peri-implantar;  

2 – as quantidades totais OPG e OPG/RANKL foram maiores no FCPI dos implantes saudáveis em 

relação aos implantes com peri-implantite ainda não-tratados e essa diferença não foi mais encontrada 

após a aplicação da terapia mecânica anti-infeciosa. 
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