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RESUMO 
 

A interação entre os microrganismos compatíveis com o hospedeiro e 

microrganismos patogênicos formam um biofilme dental responsável pelo 

estabelecimento, progressão e manutenção da periodontite e peri-implantite. As 

colagenases e metaloproteinases (MMPs) participam do processo de destruição 

do periodonto. As MMPs são uma família de enzimas proteolíticas que degradam 

os componentes da matriz extracelular como o colágeno, a gelatina e a elastina e 

do componente orgânico do osso. Até o momento, não há publicações científicas 

que analisaram ao mesmo tempo o comportamento dos marcadores biológicos 

TIMP-1, MMP-2 e MMP-9 em sítios com peri-implantite, periodontite e 

periodontalmente saudáveis. Assim, a proposição deste estudo é comparar a 

expressão gênica de marcadores imunoinflamatórios metaloproteinases da matriz 

(TIMP-1, MMP-2 e MMP-9) em tecido gengival de indivíduos com doença 

periodontal (Estágios III e IV) e doença peri-implantar. A população incluída neste 

estudo foi composta por 80 indivíduos adultos (>35 anos), de ambos os gêneros, 

portadores de peri-implantite, periodontite ou saudáveis periodontalmente. Foram 

formados quatro grupos de indivíduos: Grupo I - 20 indivíduos com peri-implantite; 

Grupo II - 20 indivíduos com periodontite; Grupo III - 20 indivíduos com saúde 

peri-implantar; Grupo IV - 20 indivíduos com saúde periodontal. A análise da 

expressão gênica foi realizada por Real-time PCR (RT-PCR). Os resultados deste 

estudo indicaram que os níveis de MMP-9, MMP-2 e TIMP-1 em indivíduos com 

periodontite (Estágios III e IV), peri-implantite ou periodonto saudável são 

semelhantes. 

 

Palavras-chave: Peri-implantite, doença periodontal, metaloproteinases. 

 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

The interation between compatible microorganisms with the host and 

pathogenic microorganisms they form a dental biofilm responsible for the 

establishment, progression and maintenance of periodontitis and peri- implantitis. 

Collagenases and Metalloproteinase (MMPs) participate in the periodontium 

destruction process. The MMPs are a family of proteolytic enzymes that degrade 

components of the extracellular matrix like collagen, gelatin, elastin and the 

organic component of the bone. Until the moment, there are no scientific 

publications that have analyzed the behavior of biological markers at the same 

time TIMP-1, MMP-2 e MMP-9 in sites with peri implantitis, periodontitis and 

periodontal healthy. Like this, the purpose of this study is to compare the gene 

expression of matrix metalloproteinase immunoinflammatory markers (TIMP-1, 

MMP-2, e MMP-9) in gingival tissue of individuals with periodontal disease ( stage 

3 and 4) and peri implant disease. The population included in the study was 

composed of 80 adult individuals ( > 35 years) of both genders, patients with peri 

implantitis, periodontitis and healthy periodontal. Four groups of individuals were 

formed: Group 1: 20 individuals with peri impantitis; Group 2: 20 individuals with 

periodontitis; Group 3: 20 individuals with peri healthy implant; Group 4: 20 

individuals with periodontal health. The analysis of gene expression was 

performed by Real- time PCR ( RT- PCR). The results of this study indicated that 

levels of MMP-9, MMP-2 and TIMP-1 in individuals with periodontitis (Stage 3 and 

4), peri-implantitis or periodontal health are similar.  

 
Key-words: Peri-implantitis, periodontal disease, metalloproteinase. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As periodontites são doenças infecto-inflamatórias que acometem o 

periodonto de proteção e sustentação, estão relacionadas com a perda 

progressiva do tecido ósseo e podem levar à perda do elemento dental (Lindhe, 

1997). No caso da doença peri-implantar, se refere a reações inflamatórias nos 

tecidos ao redor de um implante com perda óssea (Zitzmann; Berglundh, 2008).  

A interação entre os microrganismos compatíveis com o hospedeiro e 

microrganismos patogênicos formam uma comunidade bacteriana complexa, 

reconhecida como biofilme dental, sendo considerado como fator etiológico das 

doenças periodontais e peri-implantares e é responsável pelo estabelecimento, 

progressão e manutenção da periodontite e peri-implantite (Kinane & Bartold, 

2007).  

A destruição que acontece no periodonto se inicia pela destruição do tecido 

conjuntivo gengival, através da participação de colagenases e pela migração 

apical do epitélio juncional, onde se acredita ser necessária a degradação da 

membrana basal deste epitélio, função desempenhada pelas metaloproteinases 

(MMPs) (Nabeshima et al., 2002). 

As MMPs são uma família de enzimas proteolíticas que degradam os 

componentes da matriz extracelular como o colágeno, a gelatina e a elastina e do 

componente orgânico do osso (Haake et al., 2004). Para que a degradação de 

matriz extracelular seja controlada, não havendo degradação excessiva, diversos 

mecanismos atuam na regulação, incluindo os inibidores teciduais de 

metaloproteinases (TIMPs) (Birkendal-Hansen, 1995). Deste modo, algum fator 

que desregule o equilíbrio entre o processo de degradação fisiológica e a 

formação de matriz, resultando em renovação tecidual, deve agir aumentando a 

produção e/ou ativação das MMPs ou inativando os seus inibidores (Grenier; 

Mayrand, 2001).  

 

1.1 Etiologia das doenças periodontais 
A doença periodontal é caracterizada como uma doença infecciosa que 

tem como fator etiológico microrganismos específicos presentes no biofilme bucal, 

que acometem as estruturas de proteção e sustentação dos dentes, levando à 
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perda de inserção, de tecido ósseo e eventualmente do elemento dentário 

(Socransky et al., 1998; Socransky; Haffajee, 2005).  

Muitos avanços, ocorridos principalmente nas duas últimas décadas, 

facilitaram o entendimento da etiopatogenia das periodontites, incluindo a 

microbiota patogênica relacionada a cada tipo de doença e o perfil do hospedeiro. 

Em termos da microbiota, já está bem estabelecido na literatura que certos 

microrganismos presentes nos biofilmes orais têm sido relacionados com o início 

e a progressão da periodontite (Socransky; Haffajee,2005). Porém, a simples 

presença dessas bactérias na cavidade bucal não determina que o indivíduo 

desenvolva a doença. O equilíbrio entre o hospedeiro e a microbiota bucal na 

maioria das vezes é benigna e não oferece riscos para as estruturas de suporte 

dos dentes. Ocasionalmente, um grupo de bactérias pode proliferar ou exibir 

novas propriedades que levem à destruição do periodonto. Pode-se assim 

considerar que a doença periodontal se desenvolve a partir de um desequilíbrio 

na interação entre o hospedeiro e os microrganismos (Socransky; Haffajee, 2005). 

O percentual de sítios colonizados por esses patógenos e a capacidade do 

organismo em combater os microrganismos agressores são condições 

fundamentais para o aparecimento de sinais clínicos da doença periodontal. 

Sabe-se hoje que apesar de mais de 600 espécies bacterianas terem sido 

isoladas e identificadas na cavidade bucal (Slots, 1977; Moore et al., 1987; 

Loesche; Kazor, 2002), nem todas possuem papel determinante na etiologia da 

doença periodontal.  

O desenvolvimento, na década de 90, de técnicas imunológicas e de 

biologia molecular para a detecção dos microrganismos que compõem os 

biofilmes orais foi importante para uma descrição mais precisa das espécies 

bacterianas subgengivais relacionadas a diferentes formas de periodontite 

(Christersson et al., 1987; Àvila-Campos et al., 1999; Socransky et al., 1994; 

Gomes et al., 2006). A grande vantagem dessas técnicas é a possibilidade de 

detecção de microrganismos fastidiosos como a Tannerella forsythia e as 

espiroquetas, espécies difíceis de serem detectadas pelos métodos tradicionais 

de diagnóstico, como a cultura bacteriana.  

Socransky et al. (1994) descreveram a técnica de diagnóstico 

microbiológico do Checkerboard DNA-DNA Hybridization que utiliza sondas de 
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DNA para o diagnóstico microbiológico, e analisaram as associações entre 40 

espécies bacterianas presentes na microbiota subgengival de indivíduos com 

periodontite crônica (Socransky et al.,1998). Os autores observaram a presença 

de cinco complexos bacterianos principais neste ambiente subgengival, de acordo 

com a relação entre as diferentes espécies. Um dos complexos, composto pelas 

espécies T. forsythia, Porphyromonas gingivalis e Treponema denticola, chamado 

de complexo vermelho, foi fortemente relacionado com profundidade de 

sondagem (PS) e sangramento à sondagem. Outro complexo, o laranja, que 

parece preceder a colonização do complexo vermelho foi dividido em dois grupos, 

um central, composto por Fusobacterium nucleatum (Fusobacterium nucleatum 

ss. nucleatum, Fusobacterium nucleatum ss. polymorphum, Fusobacterium 

nucleatum ss. vincentii), Fusobacterium periodonticum, Prevotella intermedia, 

Prevotella nigrescens e Parvimonas micra; e outro grupo periférico, formado por 

Eubacterium nodatum, Campylobacter rectus, Campylobacter showae, 

Campylobacter gracilis e Streptococcus constellatus. Os outros três complexos, o 

amarelo, o verde e o roxo, demonstraram grande associação entre si e menor 

associação com os dois primeiros, e são compostos por diversas espécies 

consideradas compatíveis com o hospedeiro. O complexo verde é formado por 

Capnocytophaga sputigena, Capnocytophaga gingivalis, Capnocytophaga 

ochracea, Eikenella corrodens e Aggregatibacter actinomycetemcomitans sorotipo 

a; o complexo amarelo é composto por um grupo de estreptococos: Streptococcus 

mitis, Streptococcus sanguinis, Streptococcus oralis, Streptococcus gordonii e 

Streptococcus intermedius; e o complexo roxo inclui Actinomyces odontolyticus e 

Veillonella parvula. As espécies de Selenomonas noxia e Aggregatibacter 

actinomycetencomitans sorotipo b não se correlacionaram com outras espécies. 

Posteriormente, algumas espécies de actinomicetos (Actinomyces gerencseriae, 

Actinomyces israelii, Actinomyces naeslundii genoespécies I e II) também foram 

agrupadas (Socransky; Haffajee, 2002).  

Alguns estudos em microbiologia oral, realizados na última década, têm 

proporcionado evidências adicionais do papel de outros patógenos na etiologia da 

doença periodontal. Outras espécies também têm sido associadas com a doença 

periodontal, porém com menor frequência: Eubacterium saphenum e 

Mogibacterium timidum (Mayanagi et al., 2004), Prevotella corporis, Prevotella 
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disiens e Peptostreptococcus magnus (Salari et al., 2004), E. nodatum e Slackia 

exigua (Booth et al., 2004), e Enterococcus faecalis, Escherichia coli e Bartonella 

sp (Colombo et al., 2002).  

Kumar et al. (2003), por meio da técnica PCR (Reação em Cadeia da 

Polimerase), observaram associações com periodontite crônica para algumas 

novas espécies ou filotipos, incluindo clones não-cultiváveis: Deferribacteres, 

Bacteroides, OP11 e TM7, bem como as espécies denominadas E. saphenum, 

Porphyromonas endodontalis, Prevotella denticola e Cryptobacterium curtum. 

Dewhirst et al. (2000) encontraram uma forte associação de uma população de 

Treponema em sítios periodontais, envolvendo espécies cultiváveis e não-

cultiváveis: T. denticola, Treponema maltophilum e Treponema sp. Smibert-3. 

Wyss et al. (1996, 1997, 1999, 2001, 2004) isolaram cinco espécies de 

treponemas de lesões periodontais e sugeriram a nova nomenclatura:Treponema 

amylovorumin sp. nov., Treponema parvum sp. nov., Treponema lecithinolyticum 

sp. nov., Trepoenma putidum sp. nov., Treponema matophilum sp. nov.  Também 

tem sido sugerido que a espécie Exiguobacterium aurantiacum pode representar 

um papel potencial na doença periodontal (Zijnge et al., 2003). Em 2008, LaGier & 

Threadgill, mais uma vez, destacaram a possível importância participação do C. 

rectus em alguns casos de doença periodontal. Mais recentemente, Vartoukian et 

al. (2009) demonstraram a diversidade e morfologia de membros do filo 

Synergistetes na saúde e doença periodontal. A partir dos resultados obtidos, os 

autores sugeriram a associação da Synergistetes OTU 4.2 com a periodontite e, 

consequentemente, com a patogenia da doença.    

 

1.2 Etiologia das doenças peri-implantares 
 

A peri-implantite, assim como a doença periodontal, é caracterizada 

como sendo uma doença complexa, causada por patógenos periodontais que 

produzem endotoxinas as quais interferem na produção de citocinas, aumentando 

o infiltrado inflamatório e a liberação de enzimas proteolíticas responsáveis pela 

destruição dos tecidos peri-implantares. A microbiota associada às doenças 

periodontais e peri-implantares são sabidamente semelhantes (Mombelli et al., 

1995; Mombelli & Lang, 1998; Lee et al., 1999; Leonhardt et al., 1999; Mombelli, 
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1999; Hass et al., 2000; Mombelli et al., 2001; Klinge et al., 2002; Kivela-Rajamaki 

et al., 2003; Shibli et al., 2003a; Shibli et al., 2003b; Shibli et al., 2003c; Shibli et 

al., 2005). 

Portanto, as doenças peri-implantares devem ser diagnosticadas e 

tratadas como infecções bacterianas (Mombelli et al., 1987; Mombelli et al., 1995; 

Mombelli & Lang, 1998; Listgarten & Lai, 1999; Mombelli, 1999; Khoury & 

Buchmann, 2001; Mombelli et al., 2001; Shibli et al., 2003a; Shibli et al., 2003b; 

Shibli et al., 2003c; Martins et al., 2004; Romeo et al., 2005, 2020; Shibli et al., 

2005). 

Sendo a infecção bacteriana uma das razões primárias da falência dos 

implantes após a osseointegração, vários estudos observaram diferenças 

microbianas entre sítios peri-implantares sadios e sítios peri-implantares doentes. 

Rams et al. (1984) foram os primeiros a investigarem a microbiota do sulco/bolsa 

peri-implantar. Rams et al. (1984) colhendo amostras de 17 implantes em função 

há no mínimo 6 meses, em 13 indivíduos, valendo-se de microscópio de contraste 

de fase, observaram altos níveis de espiroquetas e bastonetes móveis em 3 

implantes considerados perdidos. Ericsson & Lekholm (1986) observaram em 

implantes e dentes pilares de prótese, ambos clinicamente livres de inflamação, a 

presença de bacilos/cocos e bastonetes móveis, perfazendo 50 e 25% do total da 

contagem, respectivamente. 

Comparando a microbiota associada a implantes sadios e implantes 

acometidos pela peri-implantite, Mombelli et al. (1987), utilizando microscópio de 

campo escuro e meios de cultura, encontraram, nos implantes com peri-

implantite, uma microbiota complexa com grande proporção de anaeróbios Gram-

negativos. Bacteroides spp., Fusobacterium spp., espiroquetas e fusiformes, 

assim como bastonetes móveis foram encontrados regularmente. Nos sítios 

sadios (controle) os autores observaram uma grande quantidade de cocos e uma 

pequena quantidade de bastonetes móveis e fusiformes. Espiroquetas não foram 

encontrados nesses sítios. 

A microbiota associada a implantes cerâmicos de safira foi avaliada por 

Sanz et al. (1990). Utilizaram dentes com saúde e doença periodontal como 

grupos “controle” e implantes com e sem inflamação clínica do tecido peri-

implantar como grupos “teste”. Os sítios doentes tanto em dentes quanto em 
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implantes apresentaram uma grande quantidade de bastonetes anaeróbios Gram-

negativos, Bacteroides spp. e bactérias que estavam se estabelecendo na 

superfície. Nos sítios sadios havia predominância de cocos facultativos Gram-

positivos e bastonetes, sugerindo que a microbiota peri-implantar tinha 

composição semelhante à microbiota periodontal nas condições de saúde e 

doença. 

Avaliando as condições clínicas e microbiológicas de 36 implantes 

acometidos pela peri-implantite, Becker et al. (1990) mostraram um aumento da 

mobilidade e presença de radiolucidez notada radiograficamente ao redor desses 

implantes. Utilizando sondas de DNA encontraram 37,5% de P.gingivalis, 35,4% 

de Prevotella intermedia nos sítios peri-implantares, mas em concentrações 

moderadas; A. actinomycetemcomitans foi detectado em 27,8% dos sítios, mas 

em pequenas quantidades. Em outro estudo, analisando a microbiota de 

conectores protéticos de implantes sadios, Mombelli & Mericske-Stern (1990), por 

meio de cultura, observaram que 52,8% dos microrganismos cultivados eram 

cocos anaeróbios facultativos; 17,4% de bastonetes anaeróbios facultativos e 

7,3% de bastonetes anaeróbios Gram-negativos. Fusobacterium spp. e P. 

intermedia perfaziam 8,8% das amostras enquanto espiroquetas e P. gingivalis 

não foram encontradas.  

Examinando a presença de patógenos periodontais em indivíduos 

portadores de próteses implanto-suportadas ou muco-implanto-suportadas, Ong 

et al. (1992) e George et al. (1994), encontraram A. actinomycetemcomitans, P. 

intermedia e P. gingivalis. Ong et al. (1992), examinando indivíduos que faziam 

uso de digluconato de clorexidina a 0,2% como enxaguatório bucal, encontraram 

mesmo na situação de saúde clínica do tecido peri-implantar, um maior número 

de sítios peri-implantares com anaeróbios. A. actinomycetemcomitans, P. 

intermedia e a P. gingivalis foram encontradas em 1, 7 e 0 sítios, 

respectivamente, de um total de 37 sítios analisados. 

Avaliando 98 implantes de 24 indivíduos, George et al. (1994), 

mostraram que 62,5% dos indivíduos possuíam um ou mais implantes 

colonizados por A. actinomycetemcomitans e/ou P. intermedia/P. gingivalis, 

enquanto, somente 37,5% não possuíam nenhum dos seus implantes colonizados 

por essas espécies. Os autores sugeriram que esses microrganismos, 
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geralmente, associados à doença periodontal ocorrem com maior frequência em 

implantes que exibem inflamação dos tecidos peri-implantares. 

Em um estudo semelhante ao de Löe et al. (1965), Pontoriero et al. 

(1994), induziram experimentalmente mucosite peri-implantar em humanos, num 

grupo de 20 indivíduos parcialmente desdentados entre 36 e 59 anos, que 

deixaram de realizar medidas de higiene bucal por um período de 3 semanas para 

promover acúmulo de placa ao redor dos implantes e dentes adjacentes. As 

composições das microbiotas subgengival e submucosa foram avaliadas por meio 

de microscopia de contraste de fase. Tanto os parâmetros microbiológicos quanto 

os clínicos (presença de placa, índice gengival, sangramento a sondagem, 

profundidade à sondagem e recessão) foram avaliados antes e após o período 

experimental, quando os hábitos de higiene foram novamente reinstituídos. Após 

este período, os parâmetros clínicos observados apresentaram diferenças 

estatisticamente significante (p<0,05) com relação ao início do experimento, 

porém, sem diferença estatística entre implantes e dentes. Durante as 3 semanas 

de acúmulo de placa houve uma alteração da contagem bacteriana (p<0,05), 

porém não diferindo entre os grupos. Entretanto, as proporções de espiroquetas e 

bacilos móveis aumentaram nesse período, 1,2 e 2,4% para 6,2 e 17,4%, no 

grupo de implantes e, de 1,9 e 2,8% para 7,8 e 19,2% no grupo controle, 

respectivamente. Enquantoque os níveis de cocos diminuíram de 79,3 e 76,3% 

para 54,3 e 47,3% para implantes e dentes, respectivamente. 

Papaioannou et al. (1996), correlacionando parâmetros periodontais e 

a microbiota ao redor de implantes osseointegrados, observaram uma microbiota 

composta na sua maior parte, em cocos na situação de saúde peri-implantar. 

Assim, a maioria dos estudos comentados sugere que a formação e maturação da 

microbiota peri-implantar segue os mesmos cursos tanto nas situações de saúde 

como de doença periodontal. 

Bollen et al. (1996), observaram o acúmulo do biofilme em conectores 

com diferentes graus de rugosidade. A análise microbiológica, utilizando cultura e 

microscópio de contraste de fase, não apresentou diferença estatisticamente 

significante na contagem de P. intermedia e F. nucleatum independente do grau 

de rugosidade do conector. 

Lee et al. (1999) comparando a microbiota do tecido peri-implantar ao 
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redor de 101 implantes clinicamente saudáveis, dentes com coroas totais e 

dentes hígidos de 43 indivíduos, encontraram estreptococos, Veillonella parvula, 

Micromonas micros e F. nucleatum na grande maioria dos implantes. As espécies 

periodontopatógenas P. gingivalis, T. forsythia, P. intermedia, P. nigrescens e C. 

rectus foram detectadas em alguns sítios de todos os grupos. Para os dentes com 

coroas totais a microbiota foi similar à encontrada nos implantes. Nos dentes 

hígidos, observaram a presença de estreptococos, Selenomonas noxia e P. 

intermedia. Esses dados foram corroborados pelos achados de Fardal et al. 

(1999), em um caso clínico de falência múltipla de implantes em curto espaço de 

tempo, observaram a predominância de P. gingivalis, Streptococcus sanguis, 

Streptococcus oralis e Capnocytophaga spp.; o A. actinomycetemcomitans não foi 

isolado. 

Utilizando o Checkerboard DNA-DNA Hibrydization, Salcetti et al. 

(1997) avaliaram os níveis de mediadores inflamatórios, fatores de crescimento e 

a presença de 40 espécies microbianas associadas a implantes doentes e 

compararam com implantes osseointegrados saudáveis. Avaliaram 21 amostras 

de biofilme de indivíduos que tinham implantes com peri-implantite (grupo 1) e 8 

indivíduos com implantes saudáveis (grupo 2). Amostras do fluido crevicular foram 

colhidas e analisadas segundo a presença de "protagonistas" anabólicos para a 

reabsorção óssea, prostaglandina E2 (PGE2), interleucina-1b (IL-1b) e IL-6, 

fatores anabólicos de neoformação óssea, fator de transformação de crescimento 

b (TGF-b) e fatores de crescimento derivados de plaquetas (PDGF). Embora 

tendências positivas fossem notadas, não observaram nenhuma diferença 

significativa em qualquer amostra microbiológica ou para os níveis de mediadores 

de inflamação nos implantes doentes quando comparados aos implantes 

saudáveis. Os autores encontraram também em uma frequência muito alta de P. 

nigrescens, M. micros, F. nucleatum ss vicentii e F. nucleatum ss nucleatum, 

assim como uma elevação significativa no fluido crevicular de PGE2, IL-1b e 

PDGF nos indivíduos com implantes doentes quando comparados aos implantes 

saudáveis. Além disso, encontraram uma contagem de P. nigrescens e M. micros 

que foi correlacionada com as concentrações de PGE2. 

Buscando a característica da microbiota ao redor de implantes e dentes 

em indivíduos com peri-implantites, Hultin et al. (2002) avaliaram os parâmetros 
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clínicos e microbiológicos de 36 indivíduos, sendo 17 indivíduos com peri-

implantite e 19 controles. Através da técnica Checkerboard DNA-DNA 

Hibrydization, foram capazes de detectar altas porcentagens de amostras 

positivas para P. gingivalis, P. intermedia, P. nigrescens, T. forsythia, A. 

actinomycetemcomitans, F. nucleatum, T. denticola, M. micros, C. rectus, E. 

corrodens, S. noxia e S. intermedia em dentes e implantes. C. rectus e S. noxia 

não foram encontrados ao redor de implantes do grupo controle. Os principais 

patógenos periodontais, P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythia, T. denticola e A. 

actinomycetemcomitans, estiveram presentes em todas as categorias de sítios em 

indivíduos e controles. Entretanto, somente ao redor de implantes com peri-

implantite a quantidade de bactérias encontrada foi superior a 106 para estes 5 

patógenos. 

Comparando implantes com doença peri-implantar e dentes 

periodontalmente doentes de diferentes indivíduos, Listgarten & Lai (1999), por 

meio de culturas bacterianas, encontraram T. forsythia (59%), Fusobacterium spp. 

(41%), P. micra (39%) e P. gingivalis (27%) nas amostras dos implantes doentes. 

Nos dentes periodontalmente doentes encontraram T. forsythia (83%), 

Fusobacterium spp. (80%), espiroquetas (79%), P. micra (51%), P. gingivalis 

(59%) e E. corrodens (37%) na periodontite de adulto e T. forsythia (85%), 

Fusobacterium spp. (83%), P. gingivalis (60%), espiroquetas (59%), P. micra 

(56%) e C. rectus (56%) na periodontite refratária. Sugeriram que haveria 

diferenças qualitativas entre os implantes com peri-implantite e os sítios 

comprometidos periodontalmente. 

Shibli et al. (2003), avaliaram a indução de peri-implantite por meio de 

ligaduras durante 60 dias em 4 diferentes tipos de superfícies, Ticp (titânio 

comercialmente puro), TPS (titânio plasma-spray), HA (hidroxiapatita) e Acid 

(implante de superfície híbrida), em 36 implantes instalados em 6 cães. Foram 

realizadas avaliações radiográfica e microbiológica, por meio de cultura 

bacteriana. Pôde-se constatar que para os patógenos investigados P. gingivalis, 

P. intermedia, Fusobacterium spp., Campylobacter spp. e S.β-hemoliticos, assim 

como para contagem total das bactérias viáveis que não houve diferença 

estatística entre os grupos após os 60 dias de estudo. 
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1.3 Metaloproteinases de Matriz (MMPs) 
 

As MMPs pertencem ao grupo das proteases, enzimas que catalisam a 

quebra das ligações peptídicas em proteínas, e têm sido associadas à 

degradação de quase todos os componentes da MEC e das membranas basais (o 

colágeno intersticial, a fibronectina, a laminina e a proteoglicana). 

São denominadas proteases zinco-dependentes, ou seja, catalisam a 

quebra das ligações peptídicas específicas e possuem o sítio catalítico 

coordenado por um átomo de zinco (Stamentovik, 2000; Visse; Nagase, 2003). 

Podem ser secretadas ou permanecer ancoradas à membrana na forma de pró-

enzimas, cuja ativação envolve a perda de um pró-peptídeo de cerca de 80 

aminoácidos, presente no N-terminal. Este pró-peptídeo também tem sido 

chamado de zimogênio, e tem como característica a presença de um aminoácido, 

o cisteína, capaz desuprimir a atividade do zinco e consequentemente das MMPs 

(Koch et al.,2009). Todas as MMPs apresentam uma alta similaridade de 

organização dos domínios proteicos, a qual pode ser observada em diferentes 

formas de vida como vírus, arqueobactérias, helmintos e plantas (Gomis-Rüth, 

2003). Em humanos, são reconhecidos 25 membros da família de MMPs, 

reunidos e subdivididos de acordo com a quantidade e característica dos 

domínios protéicos funcionais (Kerkelã; Saarialho-Kere, 2003).Quanto à atividade 

funcional, as MMPs podem ser divididas em: colagenases verdadeiras, 

responsáveis pela quebra do colágeno; gelatinases que fazem a desnaturação do 

colágeno e gelatinas; e estromielisinas que degradam moléculas de 

proteoglicanas (Overall, 2001). 

Na porção N-terminal há um peptídeo sinal, responsável pelo 

direcionamento das MMPs para via secretória da síntese proteica, um pró-

peptídeo (domínio zimogênico) de cerca de 80 aminoácidos, um domínio catalítico 

com cerca de 165 aminoácidos, um átomo de zinco altamente conservado e uma 

região flanqueadora constituída de 15 a 65 aminoácidos. No C-terminal pode ser 

encontrada a região tipo hemopexina, necessária para a degradação da estrutura 

em tripla hélice do colágeno. As MMPs que permanecem ligadas a membrana 

(MT-MMPs) apresentam também um domínio citosólico que permite sua 
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ancoragem na membrana plasmática e as gelatinases apresentam também 

repetições de fibronectinas, responsáveis pela ligação com a gelatina.  

A maioria das MMPs é expressa após estímulo de citocinas ou fatores 

de crescimento, essas enzimas são estocadas em grânulos presentes em células 

inflamatórias, principalmente nos neutrófilos. Uma vez secretadas ou ligadas à 

membrana, a atividade proteolítica das MMPs pode ser regulada por inibidores 

endógenos denominados TIMPs. Até o momento foram descritos quatro inibidores 

(TIMP-1 a TIMP-4) que realizam a inibição da atividade catalítica das MMPs pela 

inserção de uma região bloqueadora no sítio catalítico da enzima, o que impede a 

entrada e degradação do substrato (Murphy, 1991). O equilíbrio entre a produção 

de MMPs e de TIMPs representa um ponto importante para manter a homeostase 

da MEC (Trengove et al., 1999; Gill; Parks, 2008; Ramenzoni et al., 2019). As 

MMPs são conhecidas por sua atividade regulatória em processos fisiológicos 

como reparo tecidual, ovulação, implantação de blastocisto, cicatrização e 

reabsorção óssea (Tallant et al., 2010), e desta forma, podem decompor e regular 

a atividade biológica de fatores de crescimento, citocinas, receptores de superfície 

celular e inibidores de protease (Tam et al., 2004; Page-McCaw et al., 2007).  

Quando ocorre uma atividade descontrolada das MMPs/TIMPs em 

processos patológicos, estas enzimas podem degradar a MEC e regular funções 

celulares críticas como a proliferação, diferenciação e migração celular (Page-

McCaw et al., 2007). Essa atividade foi descrita nos processos patológicos de 

metástases tumorais, destruição tecidual nos processos inflamatórios, artrite 

reumatóide, doença pulmonar obstrutiva crônica e distúrbios neurológicos (Yu; 

Stamenkovic, 2000; Sternlich; Werb, 2001). A MMP-1 ou colagenase-1 foi a 

primeira MMP descrita e, a partir desta, gerou-se um grande número de estudos 

sobre o papel fisiológico e patológico das MMPs. Enquanto a pró MMP-1 pode ser 

ativada por processos proteolíticos envolvendo enzimas, como: triptase de 

mastócitos ou uroquinase e MMP-3, a enzima ativa pode ser inibida por TIMP-1 

(Gruber et al.,1989). D’Armieto et al. (1992) sugeriram a participação da MMP-1 

também em doenças pulmonares e distúrbios dermatológicos após estudos com 

ratos knockout para MMP-1. A atividade desregulada da MMP-1 tem sido descrita 

em processos patológicos como os encontrados nas fibroses e distúrbios de 
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cicatrização (Iredale et al., 1998;Benbow et al., 1999;Brinckerhoff et al., 2000; 

Vincenti; Brinckerhoff, 2002).  

A MMP-8 é conhecida como colagenase neutrofílica ou colagenase-2, 

e foi descrita pela primeira vez, em 1990, após clonagem realizada a partir de 

neutrófilos obtidos e um portador de leucemia granulocítica (Hasty et al., 1990). 

Ao contrário da MMP-1, a MMP-8 não é liberada imediatamente após a síntese, 

mas sim armazenada em grânulos específicos e que a liberam durante a resposta 

inflamatória (Schettler et al., 1991). A auto degradação proteolítica da MMP-8 tem 

sido descrita como responsável por gerar um fragmento de 40-kDa, que mantém 

a atividade catalítica, mas não a função de quebrar o colágeno fibrilar (Knäuperet 

et al., 1996). Apresenta estrutura e função fisiológica muito semelhante a MMP-1, 

embora existam diferenças sutis na seletividade de substrato. A MMP-8 possui 

grande afinidade pelo o colágeno tipo I, enquanto a MMP-1 cliva 

preferencialmente colágeno tipo III (Balbin et al., 1998). A MMP-8 pode ser 

ativada pela remoção proteolítica do pró-domínio pela MMP-3 e MMP-7, e sua 

atividade é inibida tanto por TIMP-1 quanto por TIMP-2 (Knäuperet et al., 1993; 

Dozier et al., 2006). Estudos experimentais demonstraram que a atividade 

descontrolada da MMP-8 é capaz de degradar o inibidor da α1-proteinase, enzima 

responsável por manter a elasticidade do pulmão. Desta maneira uma atividade 

desregulada da MMP-8 pode estar relacionada com doenças fibrosas como o 

enfisema (Desrochers et al., 1992). Além disto, a MMP-8 tem sido envolvida em 

vários processos inflamatórios destrutivos, como a arteroscleros e, na qual foram 

observados níveis mais elevados da atividade destas enzimas em placas 

vulneráveis quando comparada as placas estáveis (Stadlmann et al., 2003; 

Herman et al., 2001; Molloy et al., 2004).  

A MMP-2, conhecida como gelatinase A ou colagenase tipo IV, é uma 

das duas gelatinases humanas descritas, e possui capacidade de degradar 

gelatina, colágeno tipo I, IV e V, elastina e vibronectina. Foi inicialmente descrita 

em processo inflamatório, devido sua atividade na liberação de mediadores pró-

inflamatórios, como a forma ativa da interleucina-1β (Schönbeck et al., 1998), 

molécula que pode induzir à apoptose de células endoteliais e inibir a 

neovascularização (Shapiro et al., 2010). 
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A MMP-9 ou gelatinase B, também conhecida como colagenase tipo IV, 

é expressa na forma de uma pro-enzima 92-kDa que quando ativada é convertida 

para a forma de 83kDa,e pode ser ativada por MMP-3ou diretamente por estresse 

oxidativo (Ogata et al., 1992; Maeda et al., 1998). Esta enzima desempenha um 

papel importante na ativação de IL-8,IL-1β e modifica o fator transformador do 

crescimento-β (TGF-β)(Chakrabrati; Patel, 2005). O desequilíbrio na atividade da 

MMP-9 foi relacionado com o desenvolvimento de doenças pulmonares e em 

distúrbios de fertilidade em mulheres (Dubois et al., 2000; Liu et al., 2000; 

Chakrabrati; Patel, 2005; Ezhilarasan et al., 2009). O papel da MMP-9 na doença 

pulmonar obstrutiva crônica foi bem esclarecido, na qual o excesso desta enzima 

tem sido relacionado com a severidade e progressão da doença (Liu et al., 2000; 

Chakrabrati; Patel, 2005). Ezhilarasan et al. (2009) demonstraram em ratos 

knockout, para esta enzima, uma diminuição do número de neutrófilos, linfócitos e 

células dendríticas no fluído bronco alveolar. Outra atividade descrita para MMP-9 

é a de remodelação do tecido endometrial durante os ciclos menstruais. Dubois et 

al. (2000) demonstraram que ratas fêmeas que não expressavam MMP-9 

apresentavam fertilidade diminuída. 

 

1.4 Metaloproteinases e as doenças periodontais e peri-implantares 
 

A destruição dos tecidos periodontais resulta da ativação da resposta 

inflamatória do hospedeiro frente ao desafio bacteriano. Estudos têm 

demonstrado que uma atividade descontrolada de mediadores inflamatórios é 

capaz de estimular a reabsorção óssea e danificar os tecidos moles (Offenbacher, 

1996; Chakrabrati; Patel, 2005; Almasri et al., 2007; Ramseier et al., 2009; Kaner 

et al., 2009; Ezhilarasan et al., 2009; Hernández et al., 2010; Watson et al., 2010; 

Madergan et al., 2016; Thierbach et al., 2016; Teixeira et al., 2019) Os fibroblastos 

gengivais, queratinócitos, macrófagos residentes e leucócitos polimorfonucleares, 

são capazes de expressar MMPs, porém níveis elevados destas enzimas no 

tecido periodontal podem provocar um desequilíbrio entre a produção e 

degradação do colágeno, que consequentemente pode levar a perda de inserção 

dental (Golub et al., 1999; Hernández et al., 2010). Entretanto, o significado 

patofisiológico do aumento da expressão das MMPs na periodontite crônica 
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depende da regulação de sua atividade por enzimas ativadoras e inibidores 

endógenos (Sorsa et al., 2004).  

Por meio da análise da expressão gênica por Reverse Transcription 

Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), Kubota et al. (2008) avaliaram os níveis 

de expressão das MMP-1, 3, 9 e 13 e seus inibidores TIMP-1, 2, 3, e 4 em 

amostras de tecido gengival de indivíduos com periodontite crônica generalizada 

e sem doença periodontal. Estes autores demonstraram que níveis 

significativamente maiores de MMP-1 e TIMP-4, e das proporções MMP-1/TIMP-

2, MMP-3/TIMP-2, MMP-9/TIMP-2 e MMP-1/TIMP-3 foram encontrados nas 

biópsias dos indivíduos com periodontite.  

Mais recentemente, Isaza-Guzmán et al. (2011) avaliaram por ELISA, 

os níveis de MMP-9 e TIMP-1 em amostras de saliva de 103 indivíduos com e 

sem doença periodontal. Estes autores também observaram um aumento da 

concentração destas proteínas e da proporção de MMP-9/TIMP-1 nos indivíduos 

com periodontite crônica quando comparado aos que não tinham a doença. Em 

relação à expressão de MMP-8na DP os estudos são controversos. Segundo 

Kuula et al. (2009) haveria um papel protetor da MMP-8 na periodontite crônica. 

Os autores observaram que camundongos knockout para MMP-8 apresentaram 

uma maior perda óssea quando comparados aos animais que expressavam a 

MMP-8. Yakob et al. (2011), contudo não detectaram diferenças significativas nos 

níveis de MMP-8 no fluido crevicular gengival de indivíduos com e sem 

periodontite crônica. Em contra partida, Ramseier et al. (2009) analisaram os 

níveis de várias citocinas pró-inflamatórias e de mediadores relacionados a 

reabsorção e remodelação óssea em amostras de saliva de indivíduos 

sistemicamente saudáveis com e sem doença periodontal. Os autores 

demonstraram níveis mais elevados de MMP-8 e 9 nos participantes do estudo 

que apresentavam periodontite crônica quando comparado aos indivíduos sem a 

doença. 

Gursoy et al. (2010) também encontraram níveis mais elevados de 

MMP-8 e TIMP-1 em amostras de saliva de indivíduos com bolsas ≥4 mm quando 

comparados aos indivíduos sem doença periodontal. Em análises do fluído 

crevicular de 38 indivíduos com e sem periodontite crônica por 4 métodos 

diferentes (time-resolved immunofluorometric assay, specific chair-side dip-stick 
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test, dentoAnalyzer device e ELISA). Sorsa et al. (2010) encontraram um aumento 

nos níveis de MMP-8 em indivíduos com periodontite por todos os ensaios acima 

citados. 

Buscando compreender as funções das MMP’s no meio peri-implantar, 

Che et al. (2017) investigou qual é o envolvimento da LOX-1 e quais citocinas e 

metaloproteinases estão relacionadas com o desenvolvimento da doença peri-

implantar, através do fluido crevicular peri-implantar dos pacientes com implantes 

saudáveis e doentes, avaliados pelo método ELISA. O estudo mostrou que a 

MMP-2 e MMP-9 estavam envolvidos no processo de desenvolvimento da peri-

implantite. Além disso, a P. gingivalis, um importante agente etiológico bacteriano 

associado a peri-implantite, induziu a produção de MMP-2 e MMP-9 em 

macrófagos durante o processo infeccioso. 

O fumo é considerado um clássico fator de risco para a perda de osso 

ao redor tanto do dente como do implante (Bahrami et al., 2017; Gürlek et al., 

2018), devido as mudanças funcionais no processo de quimiotaxia e fagocitose 

dos leucócitos polimorfonucleares (Chapple, Matthews, 2007), no aumento de 

expressão de citocinas pró-inflamatória e nas MMPs (Archana et al., 2015; 

Giannopoulo et al., 2003). Por essa razão, Akram et al. (2017), compararam os 

níveis inflamatórios de IL-1b e MMP-9, parâmetros clínicos e radiográficos de 

sítios com peri-implantite entre os grupos de pacientes fumantes de cigarro, 

fumantes de tabaco e não fumantes. Considerando os resultados dos níveis 

inflamatórios de IL-1b e MMP-9 e de volume do fluido crevicular gengival foram 

estatisticamente elevados para ambos os grupos de fumantes comparados ao 

grupo de não fumantes. Esse aumento de expressão de citocinas pró-

inflamatórias pode explicar a maior suscetibilidade do colapso peri-implantar 

independente do que o paciente fuma (cigarro ou tabaco).  

Considerando especialmente as metaloproteinases -2, -9 e TIMP-1 nas 

doenças periodontais e peri-implantares, os estudos mais recentes indicam que 

desempenham um papel importante no processo de reparação, contribuindo para 

a resolução da inflamação (Gutiérrez-Fernández et al., 2007, Romero-Castro et 

al., 2020).  
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1.5 Justificativa para a realização do estudo 
Até o momento, não há publicações científicas que analisaram ao 

mesmo tempo o comportamento destes marcadores biológicos (TIMP-1, MMP-2 e 

MMP-9) em sítios com peri-implantite, periodontite e periodontalmente saudáveis. 

Os resultados obtidos contribuirão para o melhor entendimento das respostas do 

hospedeiro frente às infecções peri-implantares. 
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2 PROPOSIÇÃO 
          

Comparar a expressão gênica de marcadores imunoinflamatórios 

metaloproteinases da matriz (TIMP-1, MMP-2 e MMP-9) em tecido gengival de 

indivíduos com doença periodontal crônica e doença peri-implantar.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
3.1 Seleção dos indivíduos 

A população incluída neste estudo foi composta por 80 indivíduos 

adultos (>35 anos), de ambos os gêneros, portadores de peri-implantite, 

periodontite ou saudáveis periodontalmente que procuraram atendimento nas 

clínicas odontológicas da Universidade Univeritas UNG. Os detalhes sobre os 

critérios de inclusão e exclusão considerados na fase de recrutamento dos 

indivíduos estão descritos a seguir, para cada um dos grupos avaliados. 

 

3.2 Critérios de inclusão e exclusão  
A) Indivíduos com peri-implantite 

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); 

• 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 com periodontite 
Foram selecionados indivíduos que atenderam inicialmente aos 

critérios indicados à seguir, mas que após o tratamento periodontal convencional 

de raspagem e alisamento radicular, permaneceram com sítios com profundidade 

de sondagem maior ou igual a 5mm, com sangramento à sondagem. 
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- Mínimo 15 dentes, excluindo-se os terceiros molares e dentes indicados para 

extração; 

- Com periodontite estágios III e IV, graus A e B, apresentando no mínimo 30% 

dos sítios com profundidade de sondagem e nível clinico de inserção maior ou 

igual a 5mm.  

 

C) 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 quatro grupos de indivíduos:  

• Grupo I: 20 indivíduos com peri-implantite  

• Grupo II: 20 indivíduos com periodontite 

• Grupo III: 20 indivíduos com saúde peri-implantar 

• Grupo IV: 20 indivíduos com saúde periodontal 

 

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 
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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 

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 de 

posicionadores para a técnica do paralelismo adaptado para cada paciente com o 

auxílio de silicone 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, periodontal 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.   

Com objetivo de obter biópsia de uma área representativa do processo 

inflamatório periodontal (Grupo II), o tecido gengival foi removido ao redor de 
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dentes com periodontite avançada com bolsas >5mm, com sangramento a 

sondagem e submetidos a cirurgia de raspagem em campo aberto. 

As coletas em indivíduos com saúde peri-implantar (Grupo III) 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.  

Para os indivíduos com saúde periodontal (Grupo IV), as coletas de 

tecido foram realizadas em situações clínicas de indicação de gengivectomia ou 

aumento de coroa clínica. 

 

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 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%. 
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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 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), MMP 2, MMP-9 e seus 

inibidores TIMP-2 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. No quadro 1 podem ser 

observadas a sequência, porcentagem de resíduos de guanina (G) e citosina (C) 

e a temperatura de Melting(TM) dos primers utilizados no presente estudo. 
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Gene 
(no de acesso no 

Genbank) 

Sequência %GC TM (oC) 

MMP-2 Forward: 5’ CGCAGATGCCTGGAATG 3’ 58,8 61,1 

(NM_004530.4) Reverse: 5’ GTCGGATTTGATGCTTCCAAAC 3’ 45,5 60,8 

MMP-9 Forward 5’ GCTACCACCTCGAACTTTGAC 3’ 52,4 60,4 

(NM_004994.2) Reverse: 5’ CTCAGTGAAGCGGTACATAGG 3’ 52,4 60,1 

TIMP-1 Forward: 5’ CAGACCACCTTATACCAGCG 3’ 55 61 

(NM_003254) Reverse: 5’ CCAGCAATGAGAAACTCCTC 3’ 50 59,7 

 
Quadro 1. Sequência de nucleotídeos, porcentagem de resíduos de guanina (G) 

e citosina (C) e temperatura de melting 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 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. 
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4 RESULTADOS 
 

A população estudada foi composta por 80 indivíduos, dos quais 37 

eram homens e 43 mulheres, sendo considerada homogênea em relação à 

frequência de gênero nos grupos (p>0,05). A média de idade dos participantes do 

estudo foi de 43,12 ± 5,02 anos. Não foram detectadas diferenças estatísticas 

para a idade dos indivíduos dos grupos I (41,6 ± 4,4 anos), II (43,2 ± 7,1 anos), III 

(42,7 ± 4,3 anos) e IV (44,8 ± 3,9 anos) (p>0,05). Todos os indivíduos incluídos no 

estudo atenderam aos critérios de inclusão e exclusão nos grupos I, II, III e IV. 

Os resultados de expressão gênica das MMP-2, MMP-9 e TIMP-1 em 

relação à expressão do gene de referência GAPDH estão na Tabela 1. Não foram 

detectadas diferenças estatisticamente significativas entre os quatro grupos 

experimentais para expressão gênica de MMP-2, MMP-9 e TIMP-1 (p>0,05). 

 

Tabela 1. Mediana (média ± desvio padrão) dos níveis de mRNA dos 

biomarcadores estudados nos grupos experimentais.  

 

Biomarcador 
Grupos p valor* 

IS PS PI DP  

MMP-2 4,9±0,1 4,7±0,3 6,2±0,2 5,9±0,1 0,328 
MMP-9 0,5±0,1 0,6±0,1 1,0±0,2 1,1±0,1 0,738 
TIMP-1 6,6±0,2 6,8±0,1 8,1±0,3 8,6±0,1 0,505 

 

IS= Implante Saudável; PS= Periodonto Saudável;  

PI = Periimplantite; DP = Doença Periodontal. 

* Não houve diferenças significativas entres os grupos (Kruskal-Wallis; p>0,05). 
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5 DISCUSSÃO 
 

A ocorrência e desenvolvimento de doenças peri-implantares – 

mucosite e peri-implantite é, sabidamente, influenciada pela resposta inflamatória 

frente ao acúmulo de biofilme. Neste contexto, os lipopolissacarídeos estimulam 

diretamente macrófagos, PMNs e fibroblastos a produzirem citocinas pró-

inflamatórias e MMPs. Essa resposta inflamatória se sobrepõe à ação bacteriana, 

e induz a degeneração dos tecidos, irreversível destruição e alteração das 

atividades dos osteoclastos e osteoblastos (Ghassib et al., 2019).  

Este estudo avaliou a expressão gênica de MMP-2, MMP-9 e TIMP-1 

no tecido gengival de indivíduos com periodontite e peri-implantite em 

comparação com indivíduos sem doença periodontal e peri-implantar. Os 

resultados gerais indicaram que não foram observadas diferenças significativas 

entre os grupos estudados. 

Ambas as doenças, periodontal e peri-implantar, são semelhantes em 

aspectos etiológicos e patogênicos (Heitz-Mayfield et al., 2010; Retamal-Valdes, 

2019; Belibasakis et al., 2020). As MMPs pertencem ao grupo das proteases, 

enzimas que catalisam a quebra de ligações peptídicas em proteínas e têm sido 

associadas à degradação de quase todos os componentes da membrana 

extracelular e da membrana basal (Tallant et al., 2010). O equilíbrio da atividade 

de MMP é controlado principalmente por TIMPs (Trengove et al., 199; Gill et al, 

2008). Há vários anos, os estudos têm demonstrado o envolvimento dessas 

enzimas e de seus inibidores na lesão dos tecidos periodontais (D’ Armieto et al., 

1992; Liu et al., 2000; Molloy et al., 2004; Dozier et al., 2006; Koch et al., 2009; 

Tallant et al., 2010).  

Porém, em relação aos tecidos peri-implantares, é importante ressaltar 

que há poucas informações científicas publicadas sobre o assunto e os resultados 

são contraditórios. Vários estudos avaliaram esses mesmos biomarcadores em 

diferentes tipos de amostras usando diferentes metodologias, o que torna difícil a 

comparação entre os estudos, uma vez que a detecção em mRNA ou níveis de 

proteína são técnicas distintas. 
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Em geral, estudos mostraram que os níveis de MMP-1, 2, 8 e 9 estão 

aumentados em tecidos periodontais e peri-implantares doentes quando 

comparados com tecidos saudáveis (Gunsoy et al., 2010; Marcaccini et al., 2010; 

Sorsa et al., 2010; Ramseier et al., 2016). Porém, de acordo os resultados 

encontrados nesta investigação, outros autores também não observaram 

diferenças significativas dessas proteases entre tecidos saudáveis e doentes 

(Arakawa et al., 2012; Janska et al., 2016). 

Quanto aos níveis de mRNA, este estudo é o primeiro a avaliar a 

expressão gênica de MMPs no tecido gengival de indivíduos com doença 

periodontal e peri-implantar em comparação a indivíduos sem doença. 

Recentemente, Ghassib et al. (2019) em uma revisão sistemática, compilou dados 

de dezenove estudos que avaliaram os níveis de diversos mediadores 

inflamatórios no fluido crevicular de implantes saudáveis, mucosite peri-implantar 

e peri-implantite. De acordo com os resultados, de modo geral os níveis das 

substâncias estudadas foram significativamente maiores na mucosite e peri-

implantite do que nos implantes saudáveis. Kensara et al. (2020) também 

avaliaram e sintetizaram as evidências existentes sobre a resposta imune 

associada à peri-implantite em comparação com implantes saudáveis. De acordo 

com os resultados das citocinas pró-inflamatórias e proteinases mais 

frequentemente relatadas, IL-1β, IL-6 , IL-17, TNF-α, MMP-2 e MMP-9 foram 

expressos em níveis mais elevados nos locais de peri-implantite em comparação 

com o grupo controle.  

Os resultados obtidos neste estudo poderão contribuir para o melhor 

entendimento das respostas do hospedeiro frente às infecções peri-implantares, a 

fim de direcionar pesquisas futuras. Porém, mais estudos se tornam necessários 

para viabilizar o uso destes possíveis biomarcadores no diagnóstico das peri-

implantites. 
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6 CONCLUSÃO 
 
 De acordo com os resultados obtidos foi possível concluir que os níveis de 

MMP-2, MMP-9 e TIMP 1 são similares em indivíduos com quadros clínicos de 

periodontite, peri-implantite ou periodontalmente saudáveis.  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Akram Z, Vohra F, Bukhari IA, Sheikh SA, Javed F. Clinical and radiographic peri-

implant parameters and proinflammatory cytokine levels among cigarette smokers, 

smokeless tobacco users, and nontobacco users. Clin Implant Dent Relat Res. 

2018 Feb;20(1):76-81.  

 

Almasri A, Wisithphrom K, Windsor LJ, Olson B. Nicotine and 

lipopolysaccharideaffect cytokine expression from gingival fibroblasts. J 

Periodontol. 2007; 78:533–541. 

 

Arakawa H, Uehara J, Hara ES, Sonoyama W, Kimura A, Kanyama M, Matsuka Y, 

Kuboki T. Matrix metalloproteinase-8 is the major potential collagenase in active 

peri-implantitis. J Prosthodont Res. 2012, 56(4), 249-255 

 

Araujo MBW, Hovey KM, Benedek JR, Grossi SG, Dorn J, Wactawski-Wende J, 

Genco RJ, Trevisan M.  Reproducibility of Probing depth measurements using a 

constant-force electronic probe: Analysis of inter-and intraexaminer variability. J 

Periodontol. 2003 Dec;74(12):84.  

 

Archana MS, Bagewadi A, Keluskar V. Assessment and comparison of phagocytic 

function and viability of polymorphonuclear leukocytes in saliva of smokers and 

non-smokers. Arch Oral Biol. 2015;60 (2):229–233. 

 

Ávila-Campos MJ, Sacchi CT, Whitney AM, Steigerwalt AG, Mayer LW. Specific 

primer for AP-PCR identification of Actinobacillus actinomycetemcomitans. J Clin 

Periodontol. 1999 Nov; 26(11):699-704. 

 

Bahrami G, Vaeth M, Kirkevang L-L, Wenzel A, Isidor F. The impact of smoking on 

crestal bone loss in a 10-year prospective longitudinal study. Community Dent 

Oral Epidemiol. 2017;45(1):59–65.  

 



 38 

Balbín M, Fueyo A, Knäuper V, Pendás AM, López JM, Jiménez MG, et al. 

Collagenase 2 (MMP-8) expression in murine tissue-remodeling processes. 

Analysis of its potential role in postpartum involution of the uterus. J Biol Chem. 

1998; 11; 273(37):23959-68. 

 

Becker W, Becker BE, Newman MG, Nyman S. Clinical and microbiologic findings 

that may contribute to dental implant failure. Int J Oral Maxillofac Implants. 1990 

Spring; 5(1):31-8. 

 

Belibasakis, G.N.; Manoil, D. Microbial Community-Driven Etiopathogenesis of 

Peri-Implantitis. J Dent Res. 2020, 12, 22034520949851. 

 

Benbow U, Schoenermark MP, Mitchell TI, Rutter JL, Shimokawa K, Nagase H, et 

al. A novel host/tumor cell interaction activates matrix metalloproteinase 1 and 

mediates invasion through type I collagen. J Biol Chem. 1999; 3; 274(36):25371-8. 

 

Birkedal-Hansen, H. Proteolytic remodeling of extracellular matrix. Current opinion 

in cell biology, 1995; 7(5), 728-735. 
 

Bollen CM, Papaioanno W, Van Eldere J, Schepers E, Quirynen M, van 

Steenberghe D. The influence of abutment surface roughness on plaque 

accumulation and periimplant mucositis. Clin Oral Implants Res. 1996 Sep; 

7(3):201-11. 

 

Booth V, Downes J, Van den Berg J, Wade WG. Gram-positive anaerobic bacilli in 

human periodontal disease. J Periodontal Res 2004; 39:213-220. 

 

Brinckerhoff CE, Rutter JL, Benbow U. Interstitial collagenases as markers of 

tumor progression. Clin Cancer Res. 2000; 6(12):4823-30. 

 

Chakrabarti S, Patel KD. Matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) and MMP-9 in 

pulmonary pathology. Exp Lung Res. 2005; 31: 599–621. 

 



 39 

Chapple IL, Matthews JB. The role of reactive oxygen and antioxidant species in 

periodontal tissue destruction. Periodontol 2000. 2007;43:160–232. 

 

Che C, Liu J, Ma L, Xu H, Bai N, Zhang Q. LOX-1 is involved in IL-1β production 

and extracellular matrix breakdown in dental peri-implantitis. International 

Immunopharmacology, 2017; 52, 127-135. 
 

Christersson L, Wikesjö U, Albini B, Zambon J, Genco R. Tissue localization of 

Actinobacillus actinomycetencomitans in human periodontitis. J Periodontol. 1987; 

58:540-545. 

 

D’Armiento J, Dalal SS, Okada Y, Berg RA, Chada K. Collagenase expression in 

the lungs of transgenic mice causes pulmonary emphysema. Cell. 1992; 71: 955–

961. 

 

Desrochers PE, Mookhtiar K, Van Wart HE, Hasty KA, Weiss SJ. Proteolytic 

inactivation of alpha 1-proteinase inhibitor and alpha 1-antichymotrypsin by 

oxidatively activated human neutrophil metalloproteinases. J Biol Chem. 1992; 5; 

267(7):5005-12. 

 

Dewhirst FE, Tamer MA, Ericson RE et al. The diversity of periodontal spirochetes 

by 16S rRNA analysis. Oral Microbiol Immunol 2000; 15:196-202. 

 

Dozier S, Escobar GP, Lindsey ML. Matrix metalloproteinase (MMP)-7 activates 

MMP-8 but not MMP-13. Med Chem. 2006; 2(5):523-6. 

 

Dubois B, Arnold B, Opdenakker G. Gelatinase B deficiency impairs reproduction. 

J Clin Invest. 2000; 106: 627–628. 

 

Ericsson I, Lekholm U. Evaluation of clinical function and marginal tissue reactions 

at tooth tissue-integrated reconstructions. In: van Steenberghe E, Albrektsson T, 

Bränemark PI, Henry PJ, Holt R, Liden G. (Eds). Tissue Integration in Oral and 



 40 

Maxillo-Facial Reconstruction. Current Clinical Practice Series 29. Amsterdam: 

Excerpta Medica, 1986. p. 350. 

 

Ezhilarasan R, Jadhav U, Mohanam I, Rao JS, Gujrati M, Ohanam S. The 

hemopexin domain of MMP-9 inhibits angiogenesis and retards the growth of 

intracranial glioblastoma xenograft in nude mice. Int J Cancer. 2009; 15; 124(2): 

306-15. 

 

Fardal O, Johannessen AC, Olsen I. Severe, rapidly progressing peri-implantitis. J 

Clin Periodontol. 1999 May; 26(5):313-7. 

 

Ghassib I, Chen Z, Zhu J, Wang HL. Use of IL-1 β, IL-6, TNF-α, and MMP-8 

biomarkers to distinguish peri-implant diseases: A systematic review and meta-

analysis. Clin Implant Dent Relat Res. 2019,  21(1), 190-207 

 

George K, Zafiropoulos GG, Murat Y, Hubertus S, Nisengard RJ. Clinical and 

microbiological status of osseointegrated implants. J Periodontol. 1994 

 

Gill SE, Parks WC. Metalloproteinases and their inhibitors: regulators of would 

healing. Int J Biochem Cell Biol. 2008; 40: 1334–1347. 

 

Golub LM, Lee HM, Ryan ME. Tetracyclines inhibit connective tissue breakdown 

by multiple non-antimicrobial mechanisms. Adv Dent Res.1998; 12: 12-26. 

 

Gomes SG, Piccinin FB, Oppermann RV, Susin C, Nonnenmacher CI, Mutters R. 

Periodontal status in smokers and never-smokers: Clinical findings and real-time 

polymerase chain reaction quantification of putative periodontal pathogens. J 

Periodontol. 2006; 77(9):1483-1490. 

 

Gomis-Rüth FX. Structural aspects of the metzincin clan of 

metalloendopeptidases. Mol Biotechnol. 2003; 24(2): 157-202. 

 



 41 

Grenier, D., & Mayrand, D. Inactivation of tissue inhibitor of metalloproteinases-1 

(TIMP-1) by Porphyromonas gingivalis. FEMS Microbiology Letters, 2012; 203(2), 

161-164. 
 

Gruber BL, Marchese MJ, Suzuki K, Schwartz LB, Okada Y, Nagase H, et al. 

Synovial procollagenase activation by human mast cell tryptase dependence upon 

matrix metalloproteinase 3 activation. J Clin Invest. 1989; 84(5): 1657-62. 

 

Gursoy UK, Kononen E, Pradhan-Palikhe P, Tervahartiala T, Pussinen PJ, 

Suominen-Taipale L, et al.. Salivary MMP-8, TIMP-1, and ICTP as markers of 

advanced periodontitis. J Clin Periodontol. 2010; 37: 487–493. 

 

Gutiérrez-Fernández A, Inada M, Balbín M, Fueyo A, Pitiot AS, Astudillo A, Werb 

Z. Increased infammation delays wound healing in mice defcient in collagenase-2 

(MMP-8). FASEB J. 2007. 

 

Gürlek Ö, Gümüş P, Buduneli N. Smokers have a higher risk of inflammatory 

peri�implant disease than non�smokers. Oral diseases, 2018; 24(1-2), 30-32. 

 

Haake SK, Nisengard RJ, Newman MG, Miyasaki KT. (2004). Interações 

microbianas com o hospedeiro nas doenças periodontais. NEWMAN, MG; TAKEI, 

HH; CARRANZA, FA Periodontia Clínica, 9ªed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, cap, 8, 118-136. 
 

Hass R, Baron M, Dortbudak O, Watzek G. Lethal photosensitization, autogenous 

bone, and e-PTFE membrane for the treatment of peri-implantitis: preliminary 

results. Int J Oral Maxillofac Implants. 2000 May-Jun; 15(3):374-82. 

 

Hasty KA, Pourmotabbed TF, Goldberg GI, Thompson JP, Spinella DG, Stevens 

RM, Mainardi CL. Human neutrophil collagenase. A distinct gene product with 

homology to other matrix metalloproteinases. J Biol Chem. 1990; 265(20): 11421-

4. 

 



 42 

Heitz-Mayfield, LJ, Lang NP. Comparative biology of chronic and aggressive 

periodontitis vs. peri-implantitis. Periodontol 2000. 2010, 53, 167-181 

 

Herman MP, Sukhova GK, Kisiel W, Foster D, Kehry MR, Libby P, Schönbeck U. 

Tissue factor pathway inhibitor-2 is a novel inhibitor of matrix metalloproteinases 

with implications for atherosclerosis. J Clin Invest. 2001; 107(9): 1117-26. 

 

Hernández M, Gamonal J, Tervahartiala T, Mäntylä P, Rivera O, Dezerega A, et 

al. Associations between matrix metalloproteinase-8 and -14 and myeloperoxidase 

in gingival crevicular fluid from subjects with progressive chronic periodontitis: a 

longitudinal study. J Periodontol. 2010; 81(11):1644-52. 

 

Hultin M, Gustafsson A, Hallstrom H, Johansson LA, Ekfeldt A, Klinge B. Hurzeler 

MB, Quinones CR, Schupback P, Morrison EC, Caffesse RG. Treatment of peri-

implantitis using guided bone regeneration and bone grafts, alone or in 

combination, in beagle dogs. Part 2: Histologic findings. Int J Oral Maxillofac 

Implants. 1997 Mar-Apr; 12(2):168-75. 

 

Iredale JP, Benyon RC, Pickering J, McCullen M, Northrop M, Pawley S, et al. 

Mechanisms of spontaneous resolution of rat liver fibrosis. Hepatic stellate cell 

apoptosis and reduced hepatic expression of metalloproteinase inhibitors. J Clin 

Invest. 1998; 102(3):538-49. 

 

Isaza-Guzmán DM, Arias-Osorio C, Martínez-Pabón MC, Tobón-Arroyave SI. 

Salivary levels of matrix metalloproteinase (MMP)-9 and tissue inhibitor of matrix 

metalloproteinase (TIMP)-1: a pilot study about the relationship with periodontal 

status and MMP-9(-1562C/T) gene promoter polymorphism. Arch Oral Biol. 2011; 

56(4): 401-11. 

 

Janska E, Mohr B, Wahl G. Correlation between peri-implantar sulcular fluid rate 

and expression of collagenase2 (MMP8). Clin Oral Investig. 2016, 20 (2), 261-266 

 



 43 

Kaner RJ, Santiago F, Crystal RG. Up-regulation of alveolar macrophage matrix 

metalloproteinases in HIV1(+) smokers with early emphysema. J Leukoc Biol. 

2009; 86(4): 913-22. 

 

Kensara A, Hefni E, Williams MA, Saito H, Mongodin E, Masri R. Microbiological 

Profile and Human Immune Response Associated with Peri-Implantitis: A 

Systematic Review. J Prosthodont. 2020, 5. doi: 10.1111/jopr.13270 

 

Kerkelä E, Saarialho-Kere U. Matrix metalloproteinases in tumor progression: 

focus on basal and squamous cell skin cancer. Exp Dermatol. 2003; 12(2):109-25. 

 

Khoury F, Buchmann R. Surgical therapy of peri-implant disease: a 3-year follow-

up study of cases treated with 3 different techniques of bone regeneration. J 

Periodontol. 2001 Nov; 72(11):1498-508.  

 

Kinane, D. F., & Mark Bartold, P. Clinical relevance of the host responses of 

periodontitis. Periodontology 2000, 2007; 43(1), 278-293. 
 

Kivela-Rajamaki M, Maisi P, Srinivas R. Levels and molecular forms of MMP-7 

(matrilysin-1) and MMP-8 (collagenase-2) in diseased human peri-implant sulcular 

fluid. J Periodontal Res 2003; 38:583–90. 

 

Klinge B, Gustafsson A, Berglundh T. A systematic review of the effect of 

antiinfective therapy in the treatment of peri-implantitis. J Clin Periodontol. 2002; 

29 Suppl 3:213-25; discussion 232-3. 

 

Knäuper V, Murphy G, Tschesche H. Activation of human neutrophil 

procollagenase by stromelysin 2.Eur J Biochem. 1996; 15: 187-91. 

 

Knäuper V, Wilhelm SM, Seperack PK, DeClerck YA, Langley KE, Osthues A, 

Tschesche H. Direct activation of human neutrophil procollagenase by 

recombinant stromelysin. Biochem J. 1993 Oct 15; 295 (Pt 2):581-6. 

 



 44 

Koch S, Volkmar CM, Kolb-Bachofen V, Korth HG, Kirsch M, Horn AH, Sticht H, 

Pallua N, Suschek CV. A new redox-dependent mechanism of MMP-1 activity 

control comprising reduced low-molecular-weight thiols and oxidizing radicals. J 

Mol Med (Berl). 2009; 87(3):261-72. 

 

Kubota T, Itagaki M, Hoshino C, Nagata M, Morozumi T, Kobayashi T. Altered 

gene expression levels of matrix metalloproteinases and their inhibitors in 

periodontitis affected gingival tissue. J Periodontol 2008; 79:166-73. 

 

Kumar PS, Griffen AL, Barton JA, Paster BJ, Moeschberger ML, Leys EJ. New 

bacterial species associated with chronic periodontitis. J Dent Res 2003; 82:38-

344. 

 

Kuula H, Salo T, Pirilä E, Tuomainen AM, Jauhiainen M, Uitto VJ, et al. Local and 

systemic responses in matrix metalloproteinase 8-deficient mice during 

Porphyromonas gingivalis-induced periodontitis. Infect Immun. 2009; 77(2):850-9. 

 

LaGier MJ, Threadgill DS. Identification of novel genes in the oral pathogen 

Campylobacter rectus. Oral Microbiol Immunol. 2008; 23(5):406-412. 

 

Lee KH, Maiden MF, Tanner AC, Weber HP. Microbiota of successful 

osseointegrated dental implants. J Periodontol. 1999 Feb;70(2):131-8. 

 

Leonhardt A, Renvert S, Dahlen G. Microbial findings at failing implants. Clin Oral 

Implants Res. 1999 Oct; 10(5):339-45. 

 

Lindhe J Pappapanou PN. Epidemiologia das doenças periodontais. In: Lindhe J, 

Karring T, Lang NP. Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. 3a edição 

Guanabara Koogan, 1997, 49-73 17. 

 

Listgarten MA, Lai CH. Comparative microbiological characteristics of failing 

implants and periodontally diseased teeth. J Periodontol. 1999 Apr; 70(4):431-7. 

 



 45 

Liu WH, Chen XM, Fu B. Thrombin stimulates MMP-9 mRNA expression through 

AP- 1 pathway in human mesangial cells. Acta Pharmacol Sin. 2000; 21(7): 641-5. 

 

Löe H, Theilade E, Jensen, SB. Experimental gingivitis in man. J Periodontol. 

1965; 36:177-187. 

 

Loesche W, Kazor C. Microbiology and treatment of halitosis. Periodontology 

2000, 2002; 28:256-79. 

 

Maeda M, Vanlandingham BD, Ye H, Lu PC, Azar DT. Immunoconfocal 

localization of gelatinase B expressed by migrating intrastromal epithelial cells 

after deep annular excimer keratectomy. Curr Eye Res. 1998; 17(8): 836-43. 

 

Marcaccini AM, Meschiari CA, Zuardi LR, de Sousa TS, Taba MJr, Teofilo JM, 

Jacob-Ferreira AL, Tanus-Santos JE, Novaes ABJr, Gerlach RF. Gingival 

crevicular fluid levels of MMP-8, MMP-9, TIMP-2, and MPO decrease after 

periodontal therapy. J Clin Periodontol. 2010, 37(2), 180-190 

 

Mardegan GP, Shibli JA, Roth LA, Faveri M, Giro G, Bastos MF. Transforming 

growth factor-b, interleukin-17, and IL-23 gene expression profiles associated with 

human peri-implantitis. Clin. Oral Impl. Res. 2016; 1–6. 

 

Martins MC, Abi-Rached RS, Shibli JA, Araujo MW, Marcantonio E Jr. 

Experimental peri-implant tissue breakdown around different dental implant 

surfaces: clinical and radiographic evaluation in dogs. Int J Oral Maxillofac 

Implants. 2004 Nov-Dec; 19(6):839-48. 

 

Mayanagi G, Sato T, Shimauchi H, Takahashi N. Detection frequency of 

periodontitis- associated bacteria by polymerase chain reaction in subgingival and 

supragingival plaque of periodontitis and healthy subjects. Oral Microbiol Immunol 

2004; 19:379-385. 

 



 46 

Molloy KJ, Thompson MM, Schwalbe EC, Bell PR, Naylor AR, Loftus IM. Elevation 

in plasma MMP-9 following carotid endarterectomy is associated with particulate 

cerebral embolisation. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2004; 27(4):409-13. 

 

Mombelli A, Feloutzis A, Bragger U, Lang NP. Treatment of peri-implantitis by 

local delivery of tetracycline. Clinical, microbiological and radiological results. Clin 

Oral Implants Res. 2001 Aug; 12(4):287-94. 

 

Mombelli A, Lang NP. The diagnosis and treatment of periimplantitis. Periodontol 

2000 1998; 17:63–76. 

 

Mombelli A, Marxer M, Gaberthuel T, Grunder U, Lang NP. The microbiota of 

osseointegrated implants in patients with a history of periodontal disease. J Clin 

Periodontol. 1995 Feb; 22(2):124-30. 

 

Mombelli A, Mericske-Stern R. Microbiological features of stable osseointegrated 

implants used as abutments for overdentures. Clin Oral Implants Res. 1990 Dec;  

1(1):1-7. 

 

Mombelli A, van Oosten MA, Schurch E, Jr., Land NP. The microbiota associated 

with successful or failing osseointegrated titanium implants. Oral Microbiol 

Immunol. 1987; 2(4):145-51.  

 

Mombelli A. Prevention and therapy of peri-implant infections. In: Lang NP, Karring 

T, Lindhe J, ed. Proceedings of the 3rd European Worshop on Periodontology. 

Berlin: Quintessenz Verlag, 1999:281-303. 

 

Moore WEC. Microbiology of periodontal disease. J Periodont Res, 1987; 22: 335-

41. 

 

Murphy G. New management roles. Volunt Leader. Spring 1991; 32(1):7-8. 

 



 47 

Nabeshima, K., Inoue, T., Shimao, Y., & Sameshima, T. Matrix metalloproteinases 

in tumor invasion: role for cell migration. Pathology international, 2002; 52(4), 255-

264. 
 

Offenbacher S. Periodontal diseases: pathogenesis. Ann Periodontol. 1996; 

1(1):821-78. 

 

Ogata Y, Enghild JJ, Nagase H. Matrix metalloproteinase 3 (stromelysin) activates 

the precursor for the human matrix metalloproteinase 9. J Biol Chem. 1992 Feb 

25; 267(6):3581-4. 

 

Ong ES, Newman HN, Wilson M, Bulman JS. The occurrence of periodontitis-

related microorganisms in relation to titanium implants. J Periodontol. 1992 Mar; 

63(3):200-5. 

 

Overall CM. Matriz metalloproteinase substrate binding domains, modules ans 

exosites. Overview and experimental strategies, Meth. Mol Biol 2001; 151: 79-120. 

 

Page-McCaw A, Ewald AJ, Werb Z. Matrix metalloproteinases and the regulation 

of tissue remodelling. Nat Rev Mol Cell Biol. 2007; 8: 221–233. 

 

Papaioannou W, Quirynen M, Van Steenberghe D. The influence of periodontitis 

on the subgingival flora around implants in partially edentulous patients. Clin Oral 

Implants Res. 1996 Dec; 7(4):405-9. 

 

Pontoriero R, Tonelli MP, Carnevale G, Mombelli A, Nyman SR, Lang NP. 

Experimentally induced peri-implant mucositis. A clinical study in humans. Clin 

Oral Implants Res. 1994 Dec; 5(4):254-9. 

 

Ramenzoni L , Russo R, Moccia M D, Attin T, Schmidlin P R. Periodontal bacterial 

supernatants modify differentiation, migration and inflammatory cytokine 

expression in human periodontal. PLOS ONE 2019; July 3, 1-19. 

 



 48 

Rams TE, Roberts TW, Tatum H Jr, Keyes PH. The subgingival microbial flora 

associated with human dental implants. J Prosthet Dent. 1984 Apr;51(4):529-34. 

 

Ramseier CA, Eick S., Brönnimann C., Buser D., Brägger U., Salvi GE Host-

derivado biomarcadores em dentes e implantes em pacientes parcialmente 

edêntulos. Um estudo retrospectivo de 10 anos. Pesquisa Clínica de Implantes 

Orais. 2016; 27 (2): 211–217. 

 

Ramseier CA, Kinney JS, Herr AE, Braun T, Sugai JV, Shelburne CA, Rayburn 

LA, Tran HM, Singh AK, Giannobile WV. Identification of pathogen and host-

response markers correlated with periodontal disease. J Periodontol. 2009; 45: 38-

47. 

 

Retamal-Valdes B, Formiga MC, Almeida ML, Fritoli A, Figueiredo KA, Westphal 

M, Gomes P, Feres M. Does subgingival bacterial colonization differ between 

implants and teeth? A systematic review. Braz Oral Res. 2019, 33(suppl 1), e064. 

 

Romeo E, Ghisolfi M, Murgolo N, Chiapasco M, Lops D, Vogel G. Therapy of 

periimplantitis with resective surgery. A 3-year clinical trial on rough screw-shaped 

oral implants. Part I: clinical outcome. Clin Oral Implants Res. 2005 Feb; 16(1):9-

18. 

 

Romero-Castro NS, Vázquez-Villamar M, Muñoz-Valle JF, Reyes-Fernández S, 

Serna-Radilla VO, García-Arellano S, Castro-Alarcón N. Relationship between 

TNF-α, MMP-8, and MMP-9 levels in gingival crevicular fluid and the subgingival 

microbiota in periodontal disease. Odontology, 2020; 108(1), 25-33. 
 

Salari MH, Kadkhoda Z. Rate of cultivable subgingival periodontopathogenic 

bacteria in chronic periodontitis. J Oral Sci 2004; 46:157-161. 

 

Salcetti JM, Moriarty JD, Cooper LF, Smith FW, Collins JG, Socransky SS et al. 

The clinical, microbial, and host response characteristics of the failing implant. Int 

J Oral Maxillofac Implants. 1997 Jan-Feb; 12(1):32-42. 



 49 

 

Sanz M, Newman MG, Nachnani S, Holt R, Stewart R, Flemmig T. 

Characterization of the subgingival microbial flora around endosteal sapphire 

dental implants in partially edentulous patients. Int J Oral Maxillofac Implants. 

1990 Fall; 5(3):247-53. 

 

Schettler A, Thorn H, Jockusch BM, Tschesche H. Release of proteinases from 

stimulated polymorphonuclear leukocytes. Evidence for subclasses of the main 

granule types and their association with cytoskeletal components. Eur J Biochem. 

1991; 197:197–202. 

 

Schönbeck U, Mach F, Libby P. Generation of biologically active IL-1 beta by 

matrix metalloproteinases: a novel caspase-1-independent pathway of IL-1 beta 

processing. J Immunol. 1998; 161(7):3340-6. 

 

Shapiro S, Khodalev O, Bitterman H, Auslender R, Lahat N. Different activation 

forms of MMP-2 oppositely affect the fate of endothelial cells. Am J Physiol Cell 

Physiol. 2010; 298(4): C942-51. 

 

Shibli JA, Marcantonio E, d'Avila S, Guastaldi AC, Marcantonio E Jr. Analysis of 

failed commercially pure titanium dental implants: a scanning electron microscopy 

and energy-dispersive spectrometer x-ray study. J Periodontol. 2005 

Jul;76(7):1092-9. 

 

Shibli JA, Martins MC, Lotufo RF, Marcantonio E Jr. Microbiologic and 

radiographic analysis of ligature-induced peri-implantitis with different dental 

implant surfaces. Int J Oral Maxillofac Implants. 2003b May-Jun; 18(3):383-90. 

 

Shibli JA, Martins MC, Nociti FH Jr, Garcia VG, Marcantonio E Jr. Treatment of 

ligature-induced peri-implantitis by lethal photosensitization and guided bone 

regeneration: a preliminary histologic study in dogs. J Periodontol. 2003a 

Mar;74(3):338-45. 

 



 50 

Shibli JA, Martins MC, Theodoro LH, Lotufo RF, Garcia VG, Marcantonio EJ. 

Lethal photosensitization in microbiological treatment of ligature-induced peri-

implantitis: a preliminary study in dogs. J Oral Sci. 2003c Mar;45(1):17-23. 

 

Slots J. The predominant cultivable microflora of advanced periodontitis. Scand J 

Dent Res. 1977; 85:114-21. 

 

Socransky S.S., Haffajee A.D., Cugini M.A., Smith C., Kent R.L., Microbial 

complexes in subgingival plaque. Journal of Clinical Periodontology 1998; 25: 

134–144. 

 

Socransky SS & Haffajee AD. Periodontal microbial ecology. Periodontology 2000. 

2005; 38:35-87.  

 

Socransky SS, Haffajee AD. Dental biofilms: Difficult therapeutic targets. 

Periodontol 2000. 2002; 28:12-55. 

 

Socransky SS, Smith C, Martin L, Paster BJ, Dewhirst FE, Levin AE. 

"Checkerboard" DNA-DNA hybridization. Biotechniques. 1994 Oct; 17(4):788-92. 

 

Sorsa T, Tjaderhane L, Salo T. Matrix metalloproteinases in oral diseases. Oral 

Diseases, 2004; v.10, p.311-8.  

 

Sorsa T, Hernández M, Leppilahti J, Munjal S, Netuschil L, Mäntylä P. Detection of 

gingival crevicular fluid MMP-8 levels with different laboratory and chair-side 

methods. Oral Dis. 2010, 16(1), 39-45. 

 

Stadlmann S, Pollheimer J, Moser PL, Raggi A, Amberger A,Margreiter R, Offner 

FA, Mikuz G, Dirnhofer S, Moch H. Cytokine-regulated expression of collagenase-

2 (MMP-8) is involved in the progression of ovarian cancer. Eur J Cancer. 2003; 

39:2499–2505. 

 



 51 

Stamenkovic I. Matrix metalloproteinases in tumor invasion and metastasis.Semin 

Cancer Biol. 2000; 10(6):415-33. 

 

Sternlicht, M.D.; Werb, Z. How matrix metalloproteinases regulate cell behavior. 

Annu. Rev. Cell Dev. Biol., 2001; v.17, p.463-516. 

 

Tallant C, Marrero A, Gomis-Rüth FX. Matrix metalloproteinases: fold and function 

of their catalytic domains. Biochim Biophys Acta. 2010; 1803(1):20-8. 

 

Tam EM, Moore TR, Butler GS, Overall CM. Characterization of the distinct 

collagen binding, helicase and cleavage mechanisms of matrix metalloproteinase 

2 and 14 (gelatinase A and MT1-MMP): the differential roles of the MMP 

hemopexin c domains and the MMP-2 fibronectin type II modules in collagen triple 

helicase activities. J Biol Chem. 2004; 8; 279(41):436-44. 

 

Teixeira MKS, Lira-Junior R, Lourenço EJV, Telles DM, Boström EA, Figueredo 

CM, Bostanci N. The modulation of the TREM-1/PGLYRP1/MMP-8 axis in peri-

implant diseases. Clinical Oral Investigations; Received: 18 March 2019 

/Accepted: 5 August 2019. 

 

Thierbach R., Maier K., Sorsa, T., Mäntylä P. Peri-implant Groove Fluid Matrix 

Metalloproteinase (PISF) -8 levels in perimplantitis. J Clin Diagn Res. 2016 maio; 

10 (5): ZC34 – ZC38. 

 

Trengove NJ, Stacey MC, MacAuley S, Bennett N, Gibson J, Burslem F, et al. 

Analysis of the acute and chronic wound environments: the role of proteases and 

their inhibitors. Wound Repair Regen. 1999; 7(6):442-52. 

 

Vartoukian SR, Palmer RM, Wade WG. Diversity and morphology of members of 

the phylum “Synergistetes” in periodontal health and disease. Appl Environ 

Microbiol. 2009 [Epub ahead of print]. 

 



 52 

Vincenti MP, Brinckerhoff CE. Transcriptional regulation of collagenase (MMP-1, 

MMP-13) genes in arthritis: integration of complex signaling pathways for the 

recruitment of gene-specific transcription factors. Arthritis Res. 2002; 4(3):157-64. 

 

Visse R, Nagase H. Matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of 

metalloproteinases: structure, function, and biochemistry. Circ Res. 2003; 2; 

92(8):827-39. 

 

Watson AM, Benton AS, Rose MC, Freishtat RJ. Cigarette smoke alters tissue 

inhibitor of metalloproteinase 1 and matrix metalloproteinase 9 levels in the 

basolateral secretions of human asthmatic bronchial epithelium in vitro. J Investig 

Med. 2010; 58(5):725-9. 

 

Wyss C, Choi BK, Schupbach P, Guggenheim B, Gobel UB. Treponema 

amylovorum sp. nov., a saccharolytic spirochete of medium size isolated from an 

advanced human periodontal lesion. Int J Syst Bacteriol 1997; 47:842–845. 

 

Wyss C, Choi BK, Schupbach P, Guggenheim B, Gobel UB. Treponema 

maltophilum sp. nov., a small oral spirochete isolated from human periodontal 

lesions. Int J Syst Bacteriol 1996; 46:745–752. 

 

Wyss C, Choi BK, Schupbach P, Moter A, Guggenheim B, Gobel UB. Treponema  

lecithinolyticum sp. nov., a small saccharolytic spirochaete with phospholipase A 

and C activities associated with periodontal diseases. Int J Syst Bacteriol 1999; 

49:1329-1339. 

 

Wyss C, Dewhirst FE, Gmur R et al. Treponema parvum sp. nov., a small, 

glucoronic or galacturonic acid-dependent oral spirochaete from lesions of human 

periodontitis and acute necrotizing ulcerative gingivitis. Int J Syst Evol Microbiol 

2001; 51:955-962. 

 



 53 

Wyss C, Moter A, Choi BK et al. Treponema putidum sp. nov., a medium-sized 

proteolytic spirochaete isolated from lesions of human periodontitis and acute 

necrotizing ulcerative gingivitis. Int J Syst Evol Microbiol 2004; 54:1117-1122. 

 

Yakob M, Kari K, Tervahartiala T, Sorsa T, Söder PO, Meurman JH, Söder B. 
Associations of periodontal microorganisms with salivary proteins and MMP-8 in 

gingival crevicular fluid. J Clin Periodontol. 2011. 

 

Zijnge V, Harmsen HJ, Kleinfelder JW, van der Rest ME, Degener JE, Welling 

GW. Denaturing gradient gel electrophoresis analysis to study bacterial community 

structure in pockets of periodontitis patients. Oral Microbiol Immunol 2003; 18:59–

65. 

 

Zitzmann NU, Berglundh T (2008) Definition and prevalence of peri-implant 

diseases. J Clin Periodontol 35(8):286–291. 

 

 

 


