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RESUMO 

O termo peri-implantite foi definido como um processo inflamatório que afeta os tecidos moles e 

duros em torno de implantes osseointegrados resultando em perda do osso de suporte. Entre os 

principais mediadores da resposta inflamatória destacam-se a Interleucina-1-beta (IL-1β), 

Interleucina-6 (IL-6) e o Fator de Necrose Tumoral (TNF-α). Tanto a Interleucina 6 quanto outras 

contribuíram significativamente para periodontite, a Interleucina 6 tem mostrado várias 

atividades biológicas como diferenciação de linfócitos B, proliferação de linfócitos T e a 

estimulação da secreção de imunoglobulina. O fator α (TNF-α) é uma citocina derivada de 

macrófagos potente que se apresenta no líquido gengival durante a periodontite e induz a 

expressão de proteases degradantes de tecido mole. Portanto, o objetivo desse estudo é avaliar a 

expressão genica da Il6 e Tnf-α em tecidos peri-implantares saudáveis e doentes. Foram 

selecionados 40 participantes adultos (>35 anos) com periodontite generalizada, saúde 

periodontal, peri-implantite ou saúde peri-implantar, os quais foram divididos nos seguintes 

grupos: Grupo I- 20 indivíduos com peri-implantite; Grupo II- 20 indivíduos com com saúde 

peri-implantar. Amostras de tecidos periodontais e peri-implantares foram coletados de pelo 

menos um sítio por paciente e analisados quanto aos níveis de RNAm de  Il6 e Tnf-α por PCR em 

tempo real. Os dados foram submetidos ‘a análise estatistica por meio do teste de Kruskal-Wallis 

seguido do post-hoc Dunn (p ≤ 0,05). A expressão de Il6 foi maior em tecidos de pacientes 

acometidos com peri-implantite do que nos tecidos saudáveis (p ≤ 0,05) enquanto que a 

expressão de Tnf-α não apresentou diferença entre os grupos.  Tecidos peri-implantares doentes 

apresentam maior expressão gênica de Il6 do que tecidos peri-implantares saudáveis enquanto 

que a expressão de Tnf-α  não apresenta diferença entre os grupos.  

 

Palavras-chave: citocinas, peri-implantite, interleucina 6 e fator de necrose tumoral 



 

 

ABSTRACT 

 

The term peri-implantitis was defined as an inflammatory process that affects the soft and hard 

tissues around osseointegrated implants resulting in loss of support bone. Among the main 

mediators of the inflammatory response are Interleukin-1-beta (IL-1β), Interleukin-6 (IL-6) and 

the Tumor Necrosis Factor (TNF-α). Both Interleukin 6 and others contributed significantly to 

periodontitis, Interleukin 6 has shown several biological activities such as differentiation of B 

lymphocytes, proliferation of T lymphocytes and the stimulation of immunoglobulin secretion. 

TNF-α is a potent macrophage-derived cytokine that appears in gingival fluid during periodontitis 

and induces the expression of degrading soft tissue proteases. Therefore, the aim of this study is 

to evaluate the gene expression of Il6 and Tnf-α in healthy and diseased peri-implant tissues. 

Forty adult participants (> 35 years old) with generalized periodontitis, periodontal health, peri-

implantitis or peri-implant health were selected, which were divided into the following groups: 

Group I- 20 individuals with peri-implantitis; Group II- 20 individuals with peri-implant health. 

Samples of periodontal and peri-implant tissues were collected from at least one site per patient 

and analyzed for levels of Il6 and Tnf-α mRNA by real-time PCR. The data were submitted to 

'statistical analysis using the Kruskal-Wallis test followed by the post-hoc Dunn (p ≤ 0.05). 

The expression of Il6 was higher in tissues of patients affected with peri-implantitis than in 

healthy tissues (p ≤ 0.05) while the expression of Tnf-α showed no difference between the 

groups. 

Key words : cytokines, peri-implantitis, interleukin 6 and tumor necrosis factor 
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1. INTRODUÇÃO   

1.1 Doença Peri-implantar 

 O termo “peri-implantite” foi introduzido no final dos anos 80 (Mombelli et al., 1987) e, 

posteriormente, foi definido como um processo inflamatório que afeta os tecidos moles e duros 

em torno de implantes osseointegrados resultando em perda do osso de suporte (Albrektsson & 

Isidor, 1994). Mucosites peri-implantares e peri-implantites são patologias infecciosas. Enquanto 

a mucosite descreve uma lesão inflamatória confinada na mucosa marginal, na periimplantite já 

há o osso de suporte envolvido (Lindhe & Meyle, 2008). Com relação ao diagnóstico, a mucosite 

periimplantar pode ser identificada clinicamente por sangramento após sondagem do tecido 

marginal podendo também estar associado à vermelhidão e/ou edema do tecido marginal. Já na 

peri-implantite, há presença de profundidade de sondagem aumentada freqüentemente associada 

a supuração e/ou sangramento à sondagem e sempre acompanhada pela perda do osso marginal 

de suporte que deve ser superior a 1,5 mm no primeiro ano e maior que 0,2 mm nos anos 

subsequentes (Albrektsson, et al., 1986; Lindhe & Meyle, 2008).  

Poucos estudos fornecem dados sobre a prevalência de doenças peri-implantares. Uma 

recente revisão relata uma prevalência de mucosite em 80% dos pacientes com uma extensão 

média de 50% dos sítios periimplantares. Já a periimplantite apresenta uma prevalência entre 

28% e 56% dos pacientes com extensões que variam entre 12% e 43% dos sítios periimplantares 

(Zitzmann & Berglundh, 2008). Na literatura, a maioria dos estudos relata perdas precoces e 

tardias dos implantes sem se referir à doença periimplantar. Os seguintes indicadores de risco já 

foram identificados: má higiene bucal, histórico de periodontite, tabagismo, diabetes, consumo de 

álcool e fatores genéticos. (Lindhe & Meyle, 2008).  

A microbiota associada a periimplantite é similar àquela que está associada à doença 

periodontal. Alguns patógenos periodontais como Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Peptostreptococcus 

micros e Fusobacterium nucleatum foram identificados em associação com periimplantite. Estes 

agentes formam um biofilme submucoso na lesão peri-implantar resultando em ulceração do 

epitélio sulcular, perda de fibras colágenas, migração apical do epitélio juncional, atividade 

osteoclástica, dentre outros (Mombelli et al., 1987, Alcoforado et al., 1991, Augthun & Conrads, 

1997, Salcetti et al., 1997, Van Winkelhof et al., 2000).   
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Ainda é uma discussão a possibilidade dos fatores causadores da doença periodontal e da 

periimplantite serem causadas pelos mesmos patógenos periodontais. Sabemos que a ancoragem 

aos ossos é diferente entre implantes dentários e dentes naturais. Para os dentes, a ancoragem é 

estabelecida através do ligamento periodontal com as fibras de Sharpey que são elementos 

ausentes nos implantes. Apesar desse fator o tecido ao redor dos dentes e dos implantes tem uma 

dimensão similar. A gengiva e a mucosa peri-implantar incluem um epitélio juncional com cerca 

de 2 mm de comprimento apico coronal e uma zona de tecido conjuntivo supracrestal de 1 mm. 

Assim, sugere-se que a superfície do implante se comporta como a superfície do dente, 

acumulando uma microbiota na forma de biofilme, sendo até mais lento esse acúmulo do que na 

superfície dentária. Assim a mucosite causada nos implantes equivalem a gengivite nos dentes 

naturais e periimplantite equivale a periodontite nos dentes naturais (Charalampakis & 

Belibasakis, 2015). 

 

1.2 Mediadores Inflamatórios 

A inflamação é uma resposta protetora do organismo à presença de diversos agentes, tais 

como agentes patogênicos (bactérias, fungos e vírus), trauma (choque ou queimaduras), 

compostos tóxicos (poluentes) e reações do sistema imune (hipersensibilidade) o que provoca 

uma perturbação da homeostasia dos tecidos. Especialmente as bactérias podem liberar padrões 

moleculares associados ao dano celular (“Damage-associate molecular patterns”- DAMP) ou 

padrões moleculares associados a micro-organismos (“Molecular-associate microrganism 

patterns”- MAMP) que são detectados por macrófagos teciduais residentes, os quais se 

diferenciam para iniciar uma resposta inflamatória. O objetivo primordial da inflamação é 

eliminar os micro-organismos invasores ou as células danificadas e promover a reparação e 

regeneração de tecidos, mediadas por citocinas inflamatórias convencionais (Karin & Clevers 

2016).  

A resposta inflamatória pode ser dividida em duas fases (ou tipos): aguda e crônica. 

Normalmente, a inflamação aguda é auto-limitada, sendo que após a eliminação do agente 

agressor o tecido retorna a hemostasia. Quando a inflamação aguda não elimina com sucesso seus 

agentes causadores, o processo inflamatório pode evoluir para a fase crônica, sendo que esta falha 

pode estar relacionada à remoção insuficiente do agente causador ou das células imunes (Oishi & 

Manabe 2016). A inflamação crônica ocorre por período prolongado (semanas a meses) e está 
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associada com a presença de linfócitos e macrófagos, proliferação vascular, fibrose e destruição 

de tecidos (Leyva-López et al., 2016). Durante a inflamação, as células do sistema imune, 

principalmente macrófagos, podem ser ativadas de diversas maneiras. Uma delas é através do 

reconhecimento de toxina(s) proveniente(s) do(s) patógeno(s) invasor(s), como por exemplo o 

lipopolissacarídeo (LPS). Este reconhecimento acontece por meio de receptores do tipo Toll-Like 

(TLR), provocando ativação das vias de sinalização do fator nuclear Kappa Beta (NF-κB) e das 

proteínas-quinases ativadas por mitógenos” (MAPk), as quais ativam  genes associados com a 

transcrição de proteínas relacionadas com o processo inflamatório, tal como iNOS, responsável 

pela síntese de óxido nítrico (NO), enzimas cicloxigenases (COXs) que sintetizam 

prostaglandinas e diversas citocinas (Leyva-lópez et al., 2016). 

Entre estas citocinas, destacam-se a Interleucina-1-beta (IL-1β), Interleucina-6 (IL-6) e o 

Fator de Necrose Tumoral (TNF-α). Tanto a Interleucina 6 quanto outras contribuíram 

significativamente para periodontite a Interleucina 6 tem mostrado várias atividades biológicas, 

como diferenciação de linfócitos B, proliferação de linfócitos T e a estimulação da secreção de 

imunoglobulina. O fator α (TNF-α) é uma citocina derivada de macrófagos potente que se 

apresenta no sinovium inflamado e gingiva durante o curso de Artrite Reumatóide e periodontite 

[35, 36]. A TNF-α induz a expressão de proteases degradantes à matriz, prostanóides, IL-1, IL-6, 

IL-8 e colônia de granulócito-macrófagos fator estimulante. Concentração de TNF-α na saliva 

correlacionou-se com o status periodontal (Kaczyński et al., 2019) 

As principais citocinas pró-inflamatórias interleucina-1b (IL-1b) e fator de necrose 

tumoral (TNF-a) estão entre as muitas citocinas, que desempenham um papel importante no 

processo inflamatório em torno dos tecidos periimplantares. Ambas as citocinas desempenham 

um papel importante no processo inflamatório por estimulação de reabsorção óssea, síntese de 

prostaglandina e produção de protease por muitos tipos de células que incluem fibroblastos e 

osteoblastos (Kuppusamy et al., 2015).  
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2. OBJETIVOS 

Os objetivos do presente estudo foram:  

2.1 Avaliar os níveis de RNAm das citocinas inflamatórias  IL-6 e TNF-α em tecidos peri-

implantares saudáveis e doentes.  

2.2  Comparar os níveis de RNAm das citocinas inflamatórias IL-6 e TNF-α entre os 

tecidos peri-implantares. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 População de estudo  

Foram selecionados 40 participantes adultos (>35 anos), do gênero masculino ou 

feminino com peri-implantite ou saúde peri-implantar que procuraram atendimento nas clínicas 

odontológicas da Universidade Univeritas UNG. Os participantes foram informados verbalmente 

e por escrito dos objetivos, de seus riscos e benefícios. Os participantes que concordaram em 

participar do estudo assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

responderam à um questionário de anamnese e receberam a terapia periodontal e peri-implantar 

gratuitamente, estando de acordo com as diretrizes e normas do Conselho Nacional de Saúde 

(Resolução n 196/96). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da Universidade Guarulhos. 

 

  3.2 Critérios de inclusão e exclusão  

A) Indivíduos com peri-implantite  

Baseado em estudo prévio (MELO et al., 2005), os indivíduos incluídos apresentaram as 

seguintes condições clínicas: 

 ▪ sangramento à sondagem e/ou supuração, profundidade de sondagem maior que 4mm; 

perda óssea radiográfica maior que 3mm, no mínimo 50% de remanescente ósseo peri-implantar 

(caso contrário, este implante foi considerado perdido);  

▪ apresentar pelo menos uma prótese implanto-suportada, utilizando implantes de 

superfície lisa (titânio comercialmente puro), hexágono externo e rosqueáveis, sob função há no 

mínimo 1 ano, acometido pela peri-implantite (caso o indivíduo apresentasse mais que um 

implante acometido pela peri-implantite, apenas um implante foi avaliado);  
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▪ ausência de mobilidade, quebra de parafusos ou soltura dos componentes protéticos 

junto às próteses implanto-suportadas, na tentativa de minimizar a influência de possíveis 

traumas oclusais;  

▪ apresentar boas condições de saúde geral (não ter problemas cardíacos, imunológicos, 

diabetes, etc). 

B) Indivíduos clinicamente sadios 

Foram selecionados indivíduos que apresentaram em todos os sítios profundidades de 

sondagem até 4mm, e nível clínico de inserção até 4mm, sem sangramento à sondagem, com 

indicação de cirurgias reconstrutivas/corretivas (Grupo III), e gengivectomia ou aumento de 

coroa clínica (Grupo IV).  

Os critérios de exclusão considerados para todos os grupos foram: 

• ter utilizado antibióticos nos 6 meses que antecederam o estudo; 

• fazer uso de corticoides, antinflamatórios não-esteróides, imunossupressores, 

moduladores dos receptores de estrógeno bem como medicamentos que possam 

influenciar o metabolismo ósseo (alentronato, calcitonina e outros) durante os 6 meses 

anteriores ao estudo; 

• apresentar doença periodontal generalizada moderada/avançada; 

• ser fumante ou ex-fumante (últimos 5 anos); 

• portadores de diabetes; osteoporose, desordens imunes, hepatite ou outras desordens 

sistêmicas que possam comprometer a resposta de defesa do indivíduo; 

• estar grávida ou lactante; 

• possuir próteses que dificultassem o acesso à sondagem. 

Os indivíduos selecionados foram informados a respeito dos objetivos da pesquisa, dos 

procedimentos clínicos e coletas das amostras para a realização da análise imunológica, além dos 

riscos e consequências sobre sua participação no estudo. Foram incluídos aqueles que 

concordaram com o exposto e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos. 
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3.3 Delineamento experimental 

Inicialmente, todos os indivíduos foram submetidos à anamnese, exame clínico 

periodontal e exame radiográfico. Após a realização das coletas para análise imunológica todos 

receberam profilaxia profissional para remoção do biofilme supragengival e adequação do meio, 

assim como instrução de higiene oral nos dentes e implantes. 

Foram formados dois grupos de indivíduos:  

• Grupo I: 20 indivíduos com peri-implantite  

• Grupo II: 20 indivíduos com saúde peri-implantar 

 

3.4 Exame clínico e radiográfico 

Os parâmetros clínicos avaliados em implantes e dentes foram: 

• Presença (1) ou ausência (0) de biofilme bacteriano visível, 

• Presença (1) ou ausência (0) de sangramento marginal, 

• Presença (1) ou ausência (0) de sangramento à sondagem, 

• Presença (1) ou ausência (0) de supuração, 

• Profundidade de sondagem (mm) – caracterizada pela distância da margem peri-implantar 

ou margem gengival até o fundo da bolsa, 

• Nível clínico de inserção (mm) – caracterizada pela distância de ponto fixo previamente 

determinado (junção conector/implante ou barra em casos de overdentures ou junção 

cemento-esmalte) até o fundo da bolsa. 

 

O exame peri-implantar foi realizado por um examinador previamente treinado e 

calibrado. As medidas de profundidade de sondagem e nível clínico de inserção foram 

determinadas utilizando uma sonda periodontal manual do tipo Carolina do Norte (PCPUNC 15 

Hu-friedy Mfg Co Inc. Chigago IL, Estados Unidos América). As mensurações foram realizadas 

em 6 faces do implante ou dente: mesiovestibular, médio-vestibular, disto-vestibular, mesio-

lingual, médio-lingual e distolingual. A metodologia empregada para a calibração tanto para a 

mensuração realizada nos dentes remanescentes quanto para os implantes osseointegrados foi 

preconizada por Araújo et al. (2003) no qual se avaliou o erro padrão da medida (e.p.m) e o erro 

médio percentual (e.m.p) para os parâmetros clínicos contínuos (profunidade de sondagem, nível 

clínico de inserção). O e.p.m e e.m.p intraexaminador obtido para os dentes remanescentes foram 
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respectivamente de 0,22mm e 5,2% para a profundidade de sondagem, 0,30mm e 6,33% para 

nível clínico de inserção. Já os valores de e.p.m e e.m.p intra-examinador obtidos para os 

implantes foi de 0,09mm e 2,2% para a profundidade de sondagem e 0,08mm e 3,99% para nível 

clínico de inserção. As variáveis categóricas (índice de placa, sangramento marginal, 

sangramento a sondagem e supuração) considerando somente a presença ou ausência do 

parâmetro clínico foram obtidas, para dentes e implantes, a média do nível de concordância 

utilizando o teste Kappa Light no valor de 89%. 

Os exames radiográficos foram realizados por meio de filmes do tipo Ektaspeed (Kodak, 

Eastman, CO, Estados Unidos da América) utilizando-se posicionadores para a técnica do 

paralelismo adapatado para cada paciente com o auxílio de 16ilicone de condensação. As 

radiografias obtidas foram processadas pelo método tempo-temperatura e logo após digitalizadas 

por meio de câmera digital (Canon EOS 300D, Tokyo, Japão). Para obtenção da perda óssea 

vertical, foram realizadas as mensurações da distância entre o conector protético e a crista óssea 

alveolar peri-implantar, utilizando-se o software Image Tool 3.0 

(http://ddsdx.uthscsa.edu/dig/itdesc.html). Estas mensurações foram realizadas por um único 

examinador previamente treinado. 

 

3.5 Avaliação imunológica - Expressão gênica 

3.5.1 Seleção dos sítios para coleta: peri-implantar e saudável 

O sítio peri-implantar de maior profundidade de sondagem com presença de sangramento 

e ou supuração foi selecionado para as coletas de amostras de tecido peri-impantar destinados às 

análises imunológicas (Grupo I). Quando dois ou mais sítios no mesmo implante apresentavam a 

mesma profundidade de sondagem, sangramento e ou supuração, o sítio mais anterior foi o 

escolhido. A coleta foi realizada no momento do tratamento cirúrgico peri-implantar.   

As coletas em indivíduos com saúde peri-implantar (Grupo II) foram realizadas em 

situações clínicas de indicação de cirurgias reconstrutivas/corretivas ou em áreas de implantes 

saudáveis ao lado de regiões que receberiam um novo implante.  

 

3.5.2 Extração do RNA 

Após a remoção, os tecidos gengivais foram acondicionados em uma solução de 

RNAlater® (Ambion Inc., Austin, TX), para evitar a degradação do RNA. As amostras 

http://ddsdx.uthscsa.edu/dig/itdesc.html
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permaneceram incubadas a 4oC durante 24 horas e em seguida foram armazenadas a -20oC até o 

momento da extração. Primeiramente, a solução de RNA later foi aspirada e o tecido foi 

acondicionado em nitrogênio líquido para trituração. A amostra triturada foi então colocada no 

reagente TRIZOL(Gibco BRL, Life Technologies, Rockville, MD, USA), homogeneizada 

durante 30 segundos e incubada por 5 minutos a temperatura ambiente. Após este período, foi 

adicionado clorofórmio (Sigma, St. Louis, MO, USA), as amostras foram agitadas em vórtex e 

centrifugadas a 11.500rpmpor 15 minutos em uma temperatura de 4oC. A porção aquosa foi 

transferida para outro tubo, no qual foi adicionado isopropanol, agitado, incubado por 20 minutos 

a uma temperatura de –20oC e centrifugado da mesma forma como descrito acima. Depois de 

finalizado esse processo, foi formado um precipitado o qual foi lavado com etanol gelado a 75% 

e seco a temperatura ambiente. As amostras de RNA foram subsequentemente resuspensas em 

aproximadamente de 30 a50μLde água tratada com dietilpirocarbonato (DEPC) e armazenadas a 

–70oC. Finalmente, a concentração de RNA foi determinada por meio de um espectrofotômetro. 

Em seguida, 1 μg do RNA total foi avaliado quanto a sua qualidade por meio de eletroforese em 

gel de agarose 1%. 

 

3.5.3 Tratamento com DNAse 

As amostras de RNA total foram tratadas para a eliminação de qualquer resíduo de 

DNAcom DNAse (DNA-free™, Ambion Inc., Austin, TX, USA), conforme recomendação do 

fabricante. Nos tubos contendo o RNA total extraído foi adicionada a solução tampão e a DNAse 

turbo, baseado na concentração de RNA previamente avaliada. Após agitação e centrifugação, os 

mesmos permaneceram incubados em a 37ºC durante30 minutos. Finalmente, foi acrescentado o 

inativador e a solução foi agitada e centrifugada. O RNA total foi novamente quantificado por 

meio de um espectrofotômetro. 

 

3.5.4 Transcrição reversa 

Cerca de 2 μg da amostra de RNA total livre de DNA foi utilizado para a síntese do 

cDNA. Para isto, as reações foram realizadas para um volume final de 40 μL utilizando o kit 

First-strand cDNA synthesis (Roche Diagnostic Co., Indianápolis, IN, USA), seguindo as 

recomendações do fabricante. Inicialmente, as amostras foram incubadas por 10 minutos a 25oC 

e, em seguida, por 60 minutos a 42oC. Concluída a segunda etapa de incubação, as amostras 
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foram incubadas por 5 minutos a 95oC e então por 5 minutos a 4oC para resfriamento. Os 

reagentes utilizados e suas respectivas concentrações foram: solução tampão (1x), MgCl2(5mM), 

desoxinucleotídeos (1mM), primers randomizados (3,2μg), inibidor de RNAse(50U), e 

trancriptase reversa AMV (20U). 

 

3.5.5 Análise da expressão gênica por Real-timePCR (RT-PCR). 

3.5.5.1 Desenho dos Primers 

Os primers para GAPDH (gene de referência), Il-1, Il-6 e Tnf-α (Quadro 1) foram 

desenhados com o auxílio de um programa desenvolvido especificamente para elaboração de 

primers 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.  

 

Gene 

(no de acesso no Genbank) 

Sequência 

TNF-α Forward: 5’ CCAGGGACCTCTCTCTAATCA 3’ 

(NM_002421.3) Reverse: 5’ CTGGTTATCTCTCAGCTCCAC 3’ 

IL-6 Forward: 5’ GCAGGACATGACAACTCATC 3’ 

(NM_003255.4) Reverse: 5’ AAGTTCTGTGCCCAGTGG 3’ 

Quadro 1. Sequência de nucleotídeos para os primers utilizados durante a reação de RT-PCR 

para os diferentes genes estudados. 

 

3.5.5.2 Otimização das reações 

A eficiência das reações para cada gene foi otimizada anteriormente ao início das reações 

propriamente ditas. Concentrações variando de 2 a 5mM de cada par de primers foram utilizadas 

para se determinar em quais condições a reação apresentava a melhor eficiência, conforme 

sugestões do fabricante do equipamento, escolheu-se a de 5 mM . 

 

3.5.5.3 Reações de RT-PCR 

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

GmbH, Mannheim, Germany), utilizando o kit FastStart DNA Master SYBR Green I (Roche 

Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). O perfil das reações foi determinado seguindo o 
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protocolo sugerido pelo fabricante do equipamento. Para cada uma das análises, 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).Os 

níveis de expressão do gene GAPDH foram utilizados como referência (housekeeping) para a 

normalização dos valores. 

 

3.6. Análise estatística 

 A análise estatística foi realizada pelo teste de Kruskal-Wallis seguido do post-hoc Dunn 

(p ≤ 0,05). 

 

4. RESULTADOS 

A figura 1 demosntra que pacientes com peri-implantite apresentam maior expressão de 

Il6 do que paciente com saúde peri-implantar (p ≤ 0,05)  

 

 

Figura 1: Quantificação da expressão gênica de Il6 de amostras de pacientes com peri-

implantite (Doente) e com saúde peri-implantar (Saúdavel). Letras diferentes significam 

diferença estatisticamente significante determinada pelo teste de Kruskal-Wallis seguido 

do post-hoc Dunn (p ≤ 0,05) 

 

* 
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A figura 2 revela os resultados da expressão gênica de Tnf-α sendo que para esta citocina, 

não houve diferença estatisticamente significante entre os dois grupos de paciente analisados (p 

≥ 0,05).  

 

Figura 2: Quantificação da expressão gênica de Tnf-α de amostras de pacientes com peri-

implantite (Doente) e com saúde peri-implantar (Saúdavel). Letras iguais significam ausência de 

diferença estatisticamente significante determinada pelo teste de Kruskal-Wallis seguido do post-

hoc Dunn 

 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Tecidos peri-implantares doentes apresentam expressão gênica de Il6 e Tnf-α, sendo que a 

expressão de Il6 está presente em maior quantidade em tecido peri-implantares doentes do em 

tecido saudáveis enquanto a de Tnf-α não apresentou diferença estatística entre tecidos peri-

implantares doentes e saudáveis.  
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