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RESUMO 

 

Nas últimas décadas o uso de implantes osseointegrados tornou-se uma opção de tratamento viável e 

amplamente difundida, entretanto algumas falhas podem acontecer, entre elas perdas,  mucosites e 

peri -implantites. O osso é um tecido dinâmico que está submetido a uma remodelação contínua, 

necessária para manter a homeostasia mineral. Os osteoclastos são células essenciais na modelação e 

remodelação óssea e o sistema RANKL/RANK/OPG está intimamente ligada à diferenciação e 

ativação dos osteoclastos, e a sua regulação é essencial para a promoção de reabsorção óssea. Assim, 

o objetivo desse estudo é avaliar a expressão genica de RANKL e OPG, em tecidos peri-implantares 

saudáveis e doentes. Foram selecionados 40 participantes adultos (>35 anos) com peri-implantite ou 

saúde peri-implantar, os quais foram divididos nos seguintes grupos: Grupo I- 20 indivíduos com 

peri-implantite e Grupo II- 20 indivíduos com saúde peri-implantar. Amostras de tecidos peri-

implantares foram coletados de pelo menos um sítio por paciente e analisados quanto aos níveis de 

RNAm de RANKL e OPG por PCR em tempo real. Os dados foram submetidos à análise estatística 

por meio do teste de Kruskal-Wallis seguido do post-hoc Dunn (p ≤ 0,05). Não houve diferença 

estatística entre os genes analisados nos diferentes grupos. Portanto, conclui-se que não há diferença 

na expressão genica de RANKL e OPG entre tecidos peri-implantares doentes e saudáveis. 

 

Palavras-chave: Marcadores Ósseos; Peri-implantite; Osteoprotegerina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                             

 

ABSTRACT 

 

 

In the last decades, the use of osseointegrated implants has become a viable and widespread treatment 

option, however failures have consequently come, among them losses / failures, mucositis (reversible 

inflammatory disease that affects only soft tissues). and peri-implantitis (inflammatory disease of 

polymicrobial origin). Bone is a dynamic tissue that undergoes continuous remodeling, necessary to 

maintain mineral homeostasis. Osteoclasts are essential cells in bone modeling and remodeling and 

the RANKL/RANK/OPG system is closely linked to the differentiation and activation of osteoclasts, 

and their regulation is essential to promote bone resorption. Thus, the aim of this study is to evaluate 

the gene expression of RANKL and OPG, in healthy and diseased peri-implant tissues as well as 

healthy and sick periodontal tissues. 40 adult participants (> 35 years old) with peri-implantitis or 

peri-implant health were selected, which were divided into the following groups: Group I- 20 

individuals with peri-implantitis and Group II- 20 individuals with peri-implant health. Samples of 

peri-implant tissues were collected from at least one site per patient and analyzed for RANKL and 

OPG mRNA levels 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). There was no statistical difference 

between the genes analyzed in the different groups. Therefore, it is concluded that there is no 

difference in RANKL and OPG gene expression between sick and healthy peri-implant tissues. 

 

Keywords: bone markers, peri-implantitis, osteoprotegerin, 
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1-     INTRODUÇÃO 

 

 O fator etiológico primário da doença periodontal é o biofilme dental. O grau de destruição 

tecidual produzida na doença depende da inter relação entre o biofilme dental e componentes 

bacterianos como por exemplo o lipopolissacarídeos (LPS) e outros fatores de virulência, e a resposta 

imunoinflamatória do hospedeiro. A presença das bactérias e seus componentes levam ao aumento 

da produção de uma série de mediadores pró-inflamatórios e antiinflamatórios por ativação do 

mecanismo de defesa. A quebra na produção homeostática desses mediadores inflamatórios, como 

por exemplo TNF-α, IL-6, IL-1, metaloproteinases da matriz (MMPs), prostaglandina E

 

(PGE2) 

aumentam o dano tecidual podendo resultar em gengivites, com um dano ao tecido gengival ou em 

periodontitie, cujo dano envolve os tecidos de suporte dos dentes, especialmente o tecido ósseo 

(TABA et al., 2005).  

Nas últimas décadas, o uso de implantes osseointegrados dentais tornou-se uma opção de 

tratamento estabelecida e amplamente utilizada para pacientes completa e/ou parcialmente 

desdentados. Revisões sistemáticas recentes forneceram evidências que apóiam o prognóstico 

adequado a longo prazo para a terapia com implantes na população em geral (JUNG et al,2012). 

Embora os resultados relatados da terapia com implantes sugiram uma alta previsibilidade, com taxas 

de sobrevida de 90 a 97% por um período de 10 anos, podem ocorrer complicações associadas à falha 

e / ou perda do implante (DONOS et al,2012). 

Uma dessas possíveis complicações, a peri-implantite é descrita como uma lesão inflamatória 

destrutiva da etiologia polimicrobiana, que afeta tanto os tecidos moles quanto os duros ao redor da 

osseointegração dos implantes, levando à perda óssea e à formação de uma bolsa peri-implantar 

(ZITZMANN et al, 2008).A colonização bacteriana em torno dos implantes dentários pode ocorrer 

algumas semanas após a sua colocação, por microorganismos presentes na cavidade oral (DE 

BOEVER ,2006). O sulco peri-implantar, que é semelhante ao sulco gengival, atua como nicho 

propício para a colonização e crescimento de microorganismos orais (LISKMANN et al., 2006). 

Assim, o acúmulo de placa na superfície dos implantes e no sulco peri-implantar, inicialmente leva 

ao comprometimento do epitélio e aumento no infiltrado inflamatório do tecido conjuntivo , 

entretanto, com a progressão da doença, pode haver comprometimento total da osseointegração e 

perda do implante (SCHOU et al., 1993; MISCH, 2009; LINDHE & BERGLUNDH, 2010). 

O processo de transcrição é o primeiro passo da expressão gênica, em que determinado 

segmento de DNA é transcrito para RNA mensageiro, e este é o responsável por carregar a informação 

gênica para que seja colocada a sequência de aminoácidos correspondentes às proteínas, processo 
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este denominado de tradução ou síntese proteica, que corresponde a última etapa da expressão gênica. 

Consequentemente, a informação genética contida no DNA passa a ser expressa nas células e tecidos, 

via processo de expressão gênica (ALBERTS et al., 2014).  

1.1. Doenças periodontais e peri implantares 

1. Doenças periodontais 

A doença periodontal é uma das doenças orais mais prevalentes no mundo, principalmente 

em pacientes com idades mais avançadas, sendo uma das maiores causas de perda dentária. Por sua 

vez, a perda dentária afeta seriamente a qualidade de vida com redução da capacidade funcional, auto-

estima e relações sociais (DURHAM et al., 2013; NEWMAN & CARRANZA, 2015; PETERSEN & 

OGAWA, 2012). 

Os agentes patogénicos periodontais são considerados os fatores etiológicos iniciais no 

desenvolvimento da periodontite, no entanto, não são suficientes para desencadear a doença. De fato, 

é a resposta imuno-inflamatória do hospedeiro em resposta ao desafio bacteriano que é responsável 

pela grande maioria da destruição dos tecidos periodontais (KAJIYA et al., 2010; VAN DYKE & 

KORNMAN, 2008; VAN DYKE, 2008). 

Em condições fisiológicas, existe um equilíbrio entre a microbiota periodontal e a resposta 

imunológica do hospedeiro, no entanto, quando este equilíbrio fica comprometido, seja por alterações 

na quantidade ou qualidade do biofilme dentário, modificações na resposta do hospedeiro e/ou 

mudanças ambientais, é desencadeada uma resposta inflamatória. Quando esta resposta inflamatória 

persiste sem modulação, instala-se um quadro de inflamação crônica, resultando na progressão da 

periodontite (DARVEAU, 2010; NEWMAN et al., 2015; PIHLSTROM et al., 2005; YUCEL-

LINDBERG & BAGE, 2013). Esta resposta inflamatória envolve a produção de vários mediadores 

pró- inflamatórios, que, apesar do seu objetivo ser a eliminação dos agentes patogênicos periodontais 

causadores de doença, acaba por resultar em grandes danos ao tecido conjuntivo periodontal e osso 

alveolar. (HAJISHENGALLIS & LAMONT, 2012; HAJISHENGALLIS, 2014) 

2. Doenças peri-implantares 

A doença peri-implantar pode ser definida como uma lesão inflamatória no tecido peri-

implantar que circunda o implante, e de acordo com os tecidos comprometidos pode ser dividida em: 

mucosite e peri-implantite. A mucosite peri- implantar é uma lesão inflamatória que limita-se à 

mucosa, enquanto a peri- implantite, além de afetar mucosa, compromete o tecido ósseo de suporte 

(SALVI, 2008).  

A cavidade oral possui uma rica e diversificada microbiota e o equilíbrio entre essa microbiota 

e o organismo permite um estado de saúde. Contudo, alterações na composição e quantidade de 

microrganismos associados aos tecidos e a superfície do implante podem ocorrer, e assim desencadear 
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um estado de doença (MARSH, 2003). Desta forma o biofilme bacteriano é considerado o fator 

responsável por causar as doenças peri-implantares (KUULA et al., 2008).  

Embora o biofilme bacteriano seja colocado como fator crucial para início das doenças peri-

implantares, outros fatores podem ter uma influência negativa e favorecer o progresso da doença 

(ALGRAFFEE et al., 2012; HEITZ-MAYFIELD, 2008). Os fatores que podem contribuir para o 

insucesso dos implantes são: histórico de doenças periodontais; tabagismo e doenças sistêmicas, 

como o diabetes. Outros fatores também tem sido colocados na literatura como prováveis indicadores 

de risco, como: o consumo de álcool; fatores genéticos como o polimorfismo para IL-1; textura da 

superfície do implante; sobrecarga oclusal; condições da mucosa (porção de tecido queratinizado); 

fratura do implante; comprometimento da crista óssea (deiscência e fenestrações, posição do 

implante); procedimentos de enxerto ósseos mal sucedidos; gengivite descamativa; e medicamentos 

bifosfonados (ALGRAFFEE et al., 2012; HEITZ-MAYFIELD, 2008).  

 A progressão da peri-implantite parece ser mais rápida que a da periodontite. Recomenda-se 

que os clínicos obtenham radiografias e medidas de sondagem imediatamente após a finalização da 

prótese sobre implante. Uma radiografia adicional depois do período de carga deve ser obtida para se 

estabelecer uma referência de nível ósseo após a remodelação fisiológica. Devem ser obtidos 

radiografias e dados clínicos prévios, caso seja um paciente novo na implantodontia, para avaliar as 

mudanças no nível ósseo (CATON et al, 2018).  

A saúde peri-implantar é caracterizada por ausência de sinais clínicos de inflamação, ausência 

de sangramento e/ou supuração após delicada sondagem, sem aumento de profundidade de sondagem 

em relação a exames prévios, e ausência de perda óssea, além daquelas observadas após a fase de 

remodelação fisiológica (ARAUJO et al, 2018).  

1.2. Metabolismo ósseo 

A remodelação óssea é regulada por um processo altamente dinâmico envolvendo os 

osteoblastos, formadores de tecido ósseo, e os osteoclastos, que reabsorvem o tecido ósseo. A 

coordenação entre osteoclastos e osteoblastos é fundamental para a remodelação óssea fisiológica.  

A osteoclastogênese também é conhecida por ser de grande importância durante o 

desenvolvimento esquelético na infância e na manutenção do esqueleto na fase adulta (Behera et al., 

2016). O osso remodela-se continuamente para se adaptar às influências do crescimento e às 

alterações nas cargas mecânicas, mantendo a homeostase mineral e regulando o ambiente da medula 

óssea. No esqueleto maduro, a remodelação óssea, além de ser uma fonte de cálcio e fosfato sistêmico, 

é um meio de substituição de osso danificado por osso sadio ( BOYCE et al., 2012).  

As células osteoclásticas desempenham papéis importantes na regulação de osteoblastos e de 

outras células no microambiente ósseo. Os osteoclastos, ativados pela ligação RANK/RANKL, 

durante a reabsorção óssea liberam fatores de crescimento, incluindo TGF-β, fatores de crescimento 
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semelhantes à insulina e as proteínas morfogenéticas, que estimulam a diferenciação de osteoblastos 

e a neoformação óssea (XING et al., 2012).  

 

Figura 1: Esquema da ativação da reabsorção óssea mediada pelo sitema 

RANK/RANKL/OPG (SHUAN et al., 2017) 

 

BOYCE et al. (2012) realizaram uma revisão de literatura sobre a biologia dos osteoclastos 

que influencia nas doenças ósseas, como a osteoporose, bem como tratamentos para doenças ósseas 

que estão disponíveis ou em desenvolvimento. Doenças associadas ao aumento da reabsorção óssea 

têm maior remodelação, frequentemente com formação óssea inadequada e aumento do risco de 

fratura. Os mecanismos moleculares que regulam as funções dos osteoclastos e dos osteoblastos 

foram melhor compreendidos nos últimos 20 anos e levaram ao questionamento da noção de que as 

células osteoblásticas têm o papel regulador dominante sobre as células osteoclásticas na remodelação 

óssea. A formação e funções dos osteoclastos são regulados por citocinas, especialmente o receptor 

ativador do ligante NF-Kβ (RANKL) e o fator estimulador de colônias de macrófagos (M-CSF). A 

diferenciação, atividade e ciclo de vida dos osteoclastos são regulados em parte por outras células 

que residem dentro do osso. Estes incluem osteoblastos, osteócitos e células imunes, que expressam 

essas citocinas em resposta à maioria dos fatores que promovem a reabsorção óssea. RANKL e M-

CSF ativam numerosas vias de sinalização, que são alvos potenciais para intervenção terapêutica. É 

importante ressaltar que as células osteoclásticas também funcionam como reguladores positivos e 

negativos da formação óssea osteoblástica.  

RANK é um receptor transmembrana (de superfície celular) do tipo 1 da família do TNF que 

está presente em células precursoras de osteoclastos, células dendríticas, fibroblastos e células T. 

RANK humano é um peptídeo de 616 aminoácidos. A ativação do RANK pelo RANKL é seguida 

por sua interação com membros da família dos receptores associados ao TNF (TRAF), ativação do 

NF-кB e c-Fos que estão relacionados com o processo de maturação osteoclástica (KHOSLA, 2001). 

Quando ativado promove a maturação dos osteoclastos pelo aumento da expressão de genes 

específicos (ANDRADE et al., 2008; HOFBAUER,). 
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RANKL é um peptídeo de 317 aminoácidos da família do TNF expresso de forma distinta 

como uma citocina de membrana celular ou liberado como fator solúvel por diversos tipos celulares, 

como linfócitos T e osteoblastos (BOYCE; XING, 2008; HOFBAUER, 2006; TYROVOLA et al., 

2008). RANKL, também denominado ligante da osteoprotegerina, ODF ou citocina indutora de 

ativação relacionado ao TNF (TRANCE), atua como ligante da OPG e desempenha atividade imuno-

modulatória, uma vez que camundongos deficientes em RANKL desenvolvem agenesia de 

linfonodos e hipoplasia do timo. O RANKL é considerado um estimulador de células dendríticas, 

agindo e atuando como um fator de sobrevivência para células dendríticas e modulando a ativação de 

células T maduras. Estas atividades são associadas com a ativação do NF-κB após a ligação do 

RANKL ao seu receptor de membrana RANK (BAUD’HUIN et al., 2007; HOFBAUER; 

HEUFELDER, 2001). 

Os efeitos biológicos do RANKL são produzidos quando ele se liga ao RANK na superfície 

dos pré-osteoclastos resultando na fusão, diferenciação, ativação e sobrevivência de osteoclastos 

(DOUGALL; CHAISSON, 2006;, 2006; TYROVOLA et al., 2008). Experimentos in vivo com 

RANKL promovem a ativação de osteoclastos, ocasionando perda óssea e causando severa 

hipercalcemia, enquanto a deleção de RANKL resulta na ausência de osteoclastos maduros e 

subsequente desenvolvimento de osteopetrose. Deleção de RANK em roedores gera um fenótipo 

idêntico ao dos animais deficientes em RANKL. Estes achados demonstram que o RANKL é um 

fator pró-reabsortivo (BAUD’HUIN et al., 2007; HOFBAUER, 2006). 

O maior inibidor da osteoclastogênese foi identificado simultaneamente em 1997-1998 pelo 

grupo Tsudas e companhia Amgen (BAUD’HUIN et al., 2007; BOYCE; XING, 2008; HOFBAUER; 

HEUFELDER, 2001). Eles nomearam respectivamente este novo regulador negativo da 

diferenciação osteoclástica como fator inibitório da osteoclastogênese (OCIF) ou osteoprotegerina 

(OPG). A OPG é um peptídeo de 380 aminoácidos que pertence a família de receptores do TNF, e 

em contraste com todos os outros receptores TNF carecem de domínios citoplasmáticos e de 

membrana e são secretados como proteínas solúveis (KHOSLA, 2001; TYROVOLA et al., 2008). 

A OPG é um peptídeo de 380 aminoácidos que pertence a família de receptores do TNF, e em 

contraste com todos os outros receptores TNF carecem de domínios citoplasmáticos e de membrana 

e são secretados como proteínas solúveis (KHOSLA, 2001; TYROVOLA et al., 2008). 

 É um receptor solúvel que atua como antagonista do RANKL (KHOSLA, 2001). É produzido 

por numerosos tipos celulares, incluindo células imunes, osteoblásticas e endoteliais. É considerado 

um receptor inibitório para RANKL, pois bloqueia a interação RANK/RANKL, inibindo o estágio 

terminal de diferenciação osteoclástica e, assim resultando numa diminuição da reabsorção óssea 

(BAUD’HUIN et al., 2007; HOFBAUER, 2006). 
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Estudos in vitro demostram que os efeitos da OPG incluem inibição da diferenciação, 

sobrevivência e fusão osteoclástica; assim como, a estimulação da apoptose de osteoclastos, 

reduzindo desse modo a capacidade de reabsorção óssea (HOFBAUER, 2006; KATAGIRI; 

TAKAHASHI, 2002; KHOSLA, 2001; TYROVOLA et al., 2008). Super-expressão de OPG em 

camundongos ou administração de OPG em roedores inibe a osteoclastogênese, ativação de 

osteoclastos e a reabsorção óssea, resultando em um fenótipo osteopetrótico. Por outro lado, a deleção 

de OPG foi associada com acentuada osteoclastogênese, aumento da reabsorção óssea e osteoporose 

massiva (HOFBAUER, 2006; KATAGIRI; TAKAHASHI, 2002; KHOSLA, 2001). 

O papel da OPG foi demonstrado por intermédio de experimentos com camundongos 

transgênicos e knock-out. Camundongos knock-outpara o gene que codifica a OPG, desenvolviam 

uma grande diminuição da densidade e do volume ósseo e sofriam de osteoporose associado com 

uma alta incidência de fraturas e deformidade nas vértebras. Esta osteoporose induzida era totalmente 

revertida pela injeção intravenosa de OPG recombinante. Isto demonstra que a presença da OPG é 

essencial para a manutenção da massa óssea em situações fisiológicas funcionando como um 

poderoso agente osteoprotetivo (BAUD’HUIN et al., 2007; KATAGIRI; TAKAHASHI, 2002). 

O papel osteoprotetor da OPG também tem sido suportado pela deleção parcial da OPG em 

pacientes com Doença de Paget juvenil, uma doença autossômica recessiva onde os indivíduos 

afetados têm um aumento na remodelação óssea, osteopenia e fraturas (BOYCE; XING, 2008). Um 

aumento da atividade do RANKL, associado a uma diminuição da atividade regulatória da OPG, tem 

sido implicado em diversas doenças como osteoporose, artrite reumatóide e doença periodontal. 

(ANDRADE et al., 2008; SILVA et al., 2008; HOUFBAUER; HEUFELDER, 2001; MENEZES et 

al., 2006; VERNAL et al., 2006). 

Portanto, RANK, RANKL, e OPG são reguladores chave na biologia dos osteoclastos e no 

metabolismo ósseo. Em resumo, RANKL interage com seu receptor RANK localizado nos 

osteoclastos e células dendríticas, e ativa os sinais c-jun, NFkβ e serina/treonina quinase PKB/Akt 

que estão relacionados com o processo de diferenciação, proliferação e apoptose celular. Os efeitos 

do RANKL são bloqueados por receptores solúveis como a OPG. Estudos in vitro e in vivo têm 

mostrado que RANK/RANKL/OPG são essenciais para a vida dos osteoclastos e ainda, como 

mediadores de doenças ósseas, sendo importantes alvos moleculares para o diagnóstico e intervenção 

terapêutica (HOFBAUER; HEUFELDER, 2001). 

Além do papel destes mediadores no metabolismo ósseo, CHUANG et al. (2009) foram os 

primeiros a relatarem a expressão de RANK, RANKL e OPG em carcinoma de células escamosas 

(CCE) oral. Utilizando amostras de CCE sem invasão de osso e com invasão do osso e comparando 

com amostras de mucosa oral normal encontraram imunomarcação citoplasmática para RANK e 



14 

 

                                                                                                                                             

RANKL para as células cancerosas de ambos os grupos. No entanto, para a OPG observou-se fraca 

ou ausente imunomarcação. 

Os genes que codificam a proteína RANK (Receptor Ativador do Fator Nuclear kappa β), 

RANKL (Ligante do Receptor do Fator Nuclear kappa β) e OPG (osteoprotegerina) são genes 

potencialmente candidatos às doenças peri-implantares (SPELLING, 2008). O sistema RANK / 

RANK-L / OPG participa da regulação da atividade osteolítica em condições normais, e sua alteração 

está associada a várias condições patológicas, incluindo destruição óssea associada ao crescimento 

tumoral. A interação entre RANK e RANK-l desempenha um papel crítico na produção, 

diferenciação e ativação de osteoclastos, o que leva à reabsorção óssea (GONZÁLEZ-GALVÁN et 

al., 2018). 

DUARTE et al. (2009) avaliaram a expressão gênica de citocinas pró e anti- inflamatórias 

[IL-12, fator de necrose tumoral (TNF-α), IL-4 e IL-10] e fatores relacionados à osteoclastogênese 

(RANKL e OPG) em locais que exibem diferentes gravidades da doença peri-implantar inflamatória. 

Biópsias de tecido mole peri-implantar (n = 48) foram colhidas de implante sadio (HI), mucosite 

(MC), peri-implantite inicial (IP) e locais com peri- implantite (SP) severas. 

Os resultados mostraram que os níveis de mRNA de IL-12 e TNF-α foram maiores em SP, 

seguido por IP e MC (P <0,05). IL-4 foi maior no HI, seguido por MC, SP e IP (P <0,05). A IL-10 

foi a menor em HI, enquanto não foram detectadas diferenças entre os grupos doentes (P> 0,05). Os 

níveis de mRNA da OPG foram maiores no HI, seguido pelo IP, SP e MC, enquanto o RANKL foi 

aumentado à medida que a gravidade da peri- implantite aumentou (P <0,05). A maior razão OPG / 

RANKL foi observada no HI e a menor no SP (P <0,01). Por meio desses achados conclui-se que 

expressões de fatores relacionados a inflamação e osteoclastogênese podem ter um papel importante 

no surgimento e na gravidade das doenças peri-implantares. 

Até há pouco tempo, considerava-se que as células osteoblásticas eram as células dominantes 

que regulavam a remodelação óssea. No entanto, tornou-se cada vez mais evidente que as células 

osteoclásticas desempenham papéis importantes na regulação de osteoblastos e de outras células no 

microambiente ósseo. Os osteoclastos, ativados pela ligação RANK/RANKL, durante a reabsorção 

óssea liberam fatores de crescimento, incluindo TGF-β, fatores de crescimento semelhantes à insulina 

e as proteínas morfogenéticas, que estimulam a diferenciação de osteoblastos e a neoformação óssea. 

Os autores concluíram que existem múltiplos alvos dentro dos osteoclastos para intervenção 

farmacológica para prevenir a perda óssea na osteoporose e outras doenças ósseas reabsortivas. No 

entanto, novas terapias também podem afetar as funções das células osteoblásticas. (XING et al., 

2012).  
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Figura 2: Metabolismo ósseo 

 

Considerado uma das possíveis falhas do implante dentário, o polimorfismo genético pode 

afetar os níveis de expressão gênica e produção ou funções de proteínas; como consequência, eles 

influenciam a secreção de citocinas inflamatórias e regulam as respostas inflamatórias. O sucesso 

clínico dos implantes dentários é baseado na osseointegração, e qualquer resposta inflamatória intensa 

pode estimular a reabsorção dos ossos de suporte e danificar esse processo, levando à falha do 

implante (MO et al., 2016). 

Uma vez que até  o  momento  não   há   publicações   científicas   que   analisaram ao mesmo 

tempo o comportamento destes marcadores biológicos (RANKL e OPG) em sítios com peri-

implantite e peri-implantares saudáveis, torna-se relevante que tal estudo seja conduzido e espera-se 

que os resultados obtidos possam contribuir para o melhor entendimento das respostas do hospedeiro 

frente às infecções peri implantares. 
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2. PROPOSIÇÃO 

Os objetivos do presente estudo foi comparar os níveis de RNAm dos mediadores do 

metabolismo ósseo  RANKL e OPG entre os tecidos peri-implantares saudáveis e doentes. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Amostra 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);  

▪ ao 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). 

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.  

Os critérios de exclusão considerados para todos os grupos foram: 

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

• fazer uso de corticóides, antinflamatórios não-esteróides, imunossupressores, moduladores 

dos receptores de estrógeno bem como medicamentos que possam influenciar o metabolismo 

ósseo (alendronato, calcitonina e outros) durante os 6 meses anteriores ao estudo; 
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• 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. 

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 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: 

mésio-vestibular, médio-vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual, médio-lingual e disto-lingual. 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 
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clínicos contínuos (profundidade de sondagem, nível clínico de inserção). O 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 e 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 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 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 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.  

http://ddsdx.uthscsa.edu/dig/itdesc.html
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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 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), RANKL e OPG  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.  

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 
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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. 

 3.6. Análise estatística 

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

≤ 0,05). 
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4. RESULTADOS  

A figura 3 demonstra que não houve diferença estatisticamente significante entre a expressão 

de RANKL em pacientes com tecidos peri-implantares saudáveis e doentes (p ≥ 0,05).  

 
Figura 3: Quantificação da expressão gênica de RANKL 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 (p ≥ 0,05). 

 

A figura 4 demonstra que não houve diferença estatisticamente significante entre a expressão 

de OPG em pacientes com tecidos peri-implantares saudáveis e doentes (p ≥ 0,05).  

 
Figura 4: Quantificação da expressão gênica de OPG 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 (p ≥ 0,05). 
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5. CONCLUSÃO  

Após análise dos resultados do presente trabalho, conclui-se que não há diferença 

estatisticamente significante da expressão dos marcadores ósseos RANKL e OPG entre tecidos peri-

implantares de pacientes com saúde peri-implantar e peri-implantite. 
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