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RESUMO 

 

Nas últimas décadas os implantes estão sendo muito utilizados na 

reabilitação oral. Com isso, estão surgindo cada dia mais diagnósticos de peri-

implantites. No contexto da etiopatogênese das peri-implantites, as 

Metaloproteinases de Matriz (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 Membrana 

Extra Celular (MEC) e das membranas basais (o colágeno intersticial, a 

fibronectina, a laminina e a proteoglicana). Assim, a proposição deste estudo é 

comparar a expressão gênica de marcadores imunoinflamatórios 

metaloproteinases da matriz (TIMP-2, MMP-1 e MMP-8) 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-8, MMP-1 e TIMP-2 no fluído do sulco gengival de indivíduos com 

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

diferem de modo estatisticamente significante. De acordo com os resultados 

obtidos foi possível concluir que os níveis de MMP-1, MMP-8 e TIMP 2 são 

similares em indivíduos com quadros clínicos de periodontite, peri-implantite ou 

periodontalmente saudáveis. 

 

Palavras-chave: Periimplantite. Metaloproteinase. Diagnóstico 

 

 

 

 

 



 

                                ABSTRACT 

 

In recent decades, implants have been widely used in oral rehabilitation. 

With this, more diagnoses of peri-implantitis are appearing every day. Matrix 

Metalloproteinases MMPs belong to the group of proteases, enzymes that 

catalyze the breakdown of peptide bonds in proteins, and have been associated 

with the degradation of almost all components of Extra Cell Membrane (MEC) 

and basement membranes (interstitial collagen, fibronectin, laminin and 

proteoglycan).The purpose of this study is to compare the gene expression of 

matrix metalloproteinase immunoinflammatory markers (TIMP-2, MMP-1 and 

MMP-8) in gingival tissue of individuals with chronic periodontal disease and peri-

implant disease.The population included in this study was composed of 80 adult 

individuals (> 35 years old), of both genders, with peri-implantitis, periodontitis or 

periodontal healthy. Four groups of individuals were formed: Group I - 20 

individuals with peri-implantitis; Group II - 20 individuals with periodontitis; Group 

III - 20 individuals with peri-implant health; Group IV - 20 individuals with 

periodontal health. The analysis of gene expression was performed by Real-

timePCR (RT-PCR). However, there is little information on this subject and the 

results are ambiguous.The results of this study indicated that the levels of MMP-

8, MMP-1 and TIMP-2 in the GSF of patients with various severities of 

periodontitis, peri-implantitis and healthy periodontium did not have statistically 

significant differences. The results obtained in this work and literature review, we 

can conclude that the use of MMP’s 1 and 8 and TIMP 2, are controversial for the 

early diagnosis of perimplant disease. According to the results obtained, it was 

possible to conclude that the levels of MMP-1, MMP-8 and TIMP 2 are similar in 

individuals with clinical conditions of periodontitis, peri-implantitis or periodontal 

healthy. 

 

Key-word: Periimplantitis. Metalloproteinase. Diagnosis 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, os implantes dentários têm sido utilizados com 

sucesso para reabilitar pacientes parcial ou completamente desdentados. No 

entanto, a ocorrência de perda de implantes pode estar intimamente relacionada à 

presença de infecção bacteriana peri-implantar. A colonização bacteriana em torno 

de implantes dentários ocorre algumas semanas após a sua colocação por 

microrganismos presentes na cavidade oral (Mello et al., 2011).  Estudos anteriores 

mostraram que o biofilme subgengival associado aos sítios peri-implantares 

doentes é bem diferente daquele encontrado em locais saudáveis. Embora a 

formação de biofilme bacteriano possa ser considerada um primeiro passo 

importante para a progressão da doença peri-implantar, a resposta imuno-

inflamatória gerada pelos estímulos bacterianos é responsável pela lesão tecidual 

associada à peri-implantite (Shibli et al., 2008; Mardegan et al., 2016). 

Componentes do biofilme bacteriano, como os lipopolissacarídeos (LPS) 

e toxinas iniciam a resposta imune-inflamatória por ativação das células de defesa 

do hospedeiro, que incluem as células polimorfonucleares (PMNs), e assim é 

desencadeada uma resposta contra invasão microbiana. A ativação das células de 

defesa resulta na produção de mediadores inflamatórios como as citocinas, 

quimiocinas, prostaglandinas e enzimas proteolíticas que, por sua vez, alteram o 

tecido conjuntivo e o metabolismo ósseo (Yucel-Lindberg & Bage, 2013). O 

processo de defesa frente a uma infecção bacteriana é inicialmente mediado por 

citocinas pró inflamatórias, tais como fator de necrose tumoral alfa (TNF) e as 

interleucinas (IL) - 1, IL-6, IL-8 e IL-12, além da infiltração de monócitos/linfócitos 

(Graves et al., 2011; Chatzivasileiou et al. 2015; Ramenzoni et al. 2019). Estas 

citocinas induzem reabsorção óssea por meio da ativação do ligante do receptor 

ativador do fator nuclear kappa B (RANKL) que estimula a diferenciação e ativação 

dos osteoclastos (Darabi et al., 2013).  

A colocação do implante resulta em um processo de cicatrização que 

envolve tecidos moles e duros ao redor da área cirúrgica. As células inflamatórias 

são recrutadas como resposta a esse trauma, desempenhando um papel na 

cicatrização de feridas ou prolongando a resposta inflamatória, favorecendo, 

retardando ou mesmo prevenindo a osseointegração do implante. (Albrektsson et 
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al., 2001; Davies et al., 2003; Quabius et al., 2012). No entanto, após a 

osseointegração bem-sucedida, podem ocorrer processos inflamatórios ao redor 

dos implantes, resultando na mucosite ou peri-implantite (Mombelli et al., 1998). 

Aproximadamente, 30% dos pacientes que recebem implantes dentários 

desenvolvem peri-implantite (Zhang et al., 2017).   

No entanto, atualmente não existem estratégias terapêuticas eficazes 

contra a peri-implantite. Novas investigações sobre a fisiopatologia molecular da 

peri-implantite são necessárias para fornecer novas opções de tratamentos 

eficazes.  

 

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 

perda de inserção, de tecido ósseo e eventualmente do elemento dentário 

(Socransky et al., 1998; AAP, 1999; 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 
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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 

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 
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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 

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 importante participação do C. rectus em 

alguns casos de doença periodontal. Mais recentemente, Vartoukian et al. (2009) 
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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; Hurzeler et al., 1997; Mombelli & Lang, 1998; Lee et al., 1999; Leonhardt et 

al., 1999; Mombelli, 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, 2003d; 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; 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. Esses dados foram ratificados por Holt & 

Newman (1986) que observaram, por meio de cultura e contraste de fase, uma 

grande quantidade de espiroquetas e Bacteroides sp. em implantes doentes. 

Ericsson & Lekholm (1986) observaram em implantes e dentes pilares de prótese, 
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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 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 P. 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 
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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, 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. Enquanto 

que os níveis de cocos diminuíram de 79,3 e 76,3% para 54,3 e 47,3% para 
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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 

redor de 101 implantes clinicamente saudáveis, dentes com coroas totais e dentes 

hígidos de 43 indivíduos, encontraram estreptococos, V. parvula, M. 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, S. 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-
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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 fluído 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 

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. 
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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. 

 

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 membrana extra celular (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 de suprimir 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 
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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 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). 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 

reumatoide, doença pulmonar obstrutiva crônica e distúrbios neurológicos (Yu & 
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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. (1991, 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 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-8não 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 (Knäuper et al., 

1996). Apresenta estrutura e função fisiológica muito semelhante aMMP-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 arterosclerose, 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).  
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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 fibronectina. 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). 

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 
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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). 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., 1997; Hernández et al., 2010). Entretanto, o 

significado patofisiológico do aumento da expressão das MMPs na periodontite 

crônica 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 
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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 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. 

Considerando especialmente as metaloproteinases MMP-1, MMP-8 e 

TIMP-2, nas doenças periodontais e peri-implantares, os estudos mais recentes 

confirmam as informações anteriores, porém há controvérsias.  

Em uma metanálise, Li et al. (2013) avaliaram 1.580 casos de 

periodontite e 1.386 controles provenientes de 11 estudos clínicos e mostraram 

uma associação significativa entre suscetibilidade à periodontite e os níveis de 

MMP-1. Em outro estudo do tipo metanálise, Li et al. (2016) analisaram 17 estudos 

clínicos, incluindo 2.399 casos de periodontite e 2.002 indivíduos saudáveis. Os 

autores concluíram que a possível associação entre MMP-8 e a suscetibilidade à 

periodontite não produziram resultados consistentes; MMP-1, MMP-2, MMP-3, 

MMP-9 MMP-12 e MMP-13 também não estão relacionados ao risco de 

periodontite.  

Ainda em 2016, Balli et al. (2016) realizaram uma pesquisa utilizando 60 

ratos Wistar (06 grupos de 10 ratos) e colocaram ligaduras de seda na região 

cervical dos primeiros molares inferiores por 15 dias. Uma solução salina foi 

administrada por gavagem oral, exceto nos 10 ratos controle. A substância 

kaempferol demonstrou possuir atividades antialérgicas, anti-inflamatórias, 

anticarcinogênicas e antioxidantes no periodonto. A área óssea alveolar, o nível 

ósseo alveolar e o nível de inserção foram determinados por análise 

histomorfométrica, e os níveis de MMP-1, MMP-8 e TIMP-2 foram detectados por 

análise bioquímica. Perda óssea e inserção alveolar significativamente menores 

foram observadas nos grupos de aplicação de kaempferol em comparação ao 
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grupo controle. Além disso, os níveis de MMP-1 e -8 no tecido gengival foram 

significativamente mais baixos nos grupos de aplicação de kaempferol em 

comparação aos grupos controle e ao grupo periodontite. Não houve diferenças 

significantes nos níveis de TIMP-2 entre os grupos. Thierbach et al. (2016), 

avaliaram 29 pacientes com peri-implantite (11 com periodonto saudável ou 

gengivite e 18 com periodontite crônica), para MMP-8 com o método ELISA. Os 

níveis de MMP-8 foram maiores no baseline em comparação aos dados obtidos 

após o tratamento. 

Aleksandrowicz et al. (2017), analisaram  189 indivíduos e  amostras de 

fluído do sulco gengival (GCF) e fluído do sulco periimplantar (PISF), quanto ao 

nível de MMP-8 pelo teste ELISA. Concluiram que o nível de MMP-8 no PISF obtido 

de pacientes sem sintomas de mucosite ou peri-implantite foi significativamente 

maior. 

Recentemente, Al-Majid et al. (2018) analisaram 284 artigos, sendo 61 

relevantes. Os dados obtidos indicaram que o MMP-8 em fluidos orais exerce forte 

potencial de diagnóstico em doenças periodontais e peri-implantares. Teixeira et al. 

(2019) incluíram 77 pacientes em um estudo, sendo 29 homens e 48 mulheres, 

com idade média 55,0 ± 11,5). Foram selecionados 18 indivíduos com gengivite, 16 

com periodontite, 20 com mucosite e 23 com peri-implantite. As razões sTREM-1, 

PGLYRP1, MMP-8, TIMP-1 e MMP-8 / TIMP1 foram determinadas por ELISA. O 

grupo peri-implantite apresentou média de profundidade de sondagem (PS) maior 

nos implantes em comparação ao grupo mucosite. Pacientes com PS ≥ 6 mm 

apresentaram níveis significativamente mais altos de razão MMP-8 / TIMP-1 do que 

pacientes com PS < 6 mm. A presença de periodontite concomitante resultou em 

níveis significativos mais altos de MMP-8 em pacientes com doença peri-implantar. 

Ainda em 2019, Zhu et al. (2019) coletaram fluído do sulco gengival (GCF) e o 

tecido gengival de 21 indivíduos saudáveis, 21 pacientes com periodontite crônica 

moderada e 23 pacientes com periodontite crônica grave. A concentração de MMP-

8 foi detectada utilizando o método ELISA e os níveis de MMP-8 por PCR 

quantitativo. A expressão de MMP-8 foi significativamente maior no GCF e no tecido 

gengival de pacientes com periodontite crônica em comparação com os pacientes 

do grupo controle. Além disso, a presença de MMP-8 no GCF e no tecido gengival 

foi positivamente correlacionada com o nível de inserção clínica. 
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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-2, MMP-1 e 

MMP-8) 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-2, MMP-1 e MMP-8) em tecido gengival de 

indivíduos com doença periodontal 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 

Baseado em estudo prévio (Melo et al. 2005), os indivíduos incluídos 

apresentaram as seguintes condições clínicas:  

 sangramento à sondagem e/ou supuração, profundidade de sondagem maior 

que 4mm; perda óssea radiográfica maior que 3mm, no mínimo 50% de 

remanescente ósseo peri-implantar (caso contrário, este implante foi 

considerado perdido); 

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

superfície lisa (titânio comercialmente puro), hexágono externo e rosqueáveis, 

sob função há no mínimo 1 ano, acometido pela peri-implantite (caso o indivíduo 

apresentasse mais que um implante acometido pela peri-implantite, apenas um 

implante foi avaliado); 

• 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 
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sondagem maior ou igual a 5mm, com sangramento à sondagem. 

- 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; 

• 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 supra 

gengival 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 Exames clínico e radiográfico 

Os parâmetros clínicos avaliados em implantes e dentes foram: 

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

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

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

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

 Profundidade de sondagem (mm) – caracterizada pela distância da margem 

peri-implantar ou margem gengival até o fundo da bolsa, 

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

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

overdentures ou junção cemento-esmalte) até o fundo da bolsa. 

 

O exame peri-implantar foi realizado por um examinador previamente 

treinado e calibrado. As medidas de profundidade de sondagem e nível clínico de 

inserção foram determinadas utilizando uma sonda periodontal manual do tipo 

Carolina do Norte (PCPUNC 15 Hu-friedy Mfg Co Inc. Chigago IL, Estados Unidos 

América). As mensurações foram realizadas em 6 faces do implante ou dente: 

mesiovestibular, médio-vestibular, disto-vestibular, mesio-lingual, médio-lingual e 

distolingual. A metodologia empregada para a calibração tanto para a mensuração 

realizada nos dentes remanescentes quanto para os implantes osseointegrados foi 

preconizada por Araújo et al. (2003) no qual se avaliou o erro padrão da medida 
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(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 intra-

examinador obtido para os dentes remanescentes foram respectivamente de 0,22 

mm e 5,2% para a profundidade de sondagem, 0,30mm e 6,33% para nível clínico 

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

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

3,99% para nível clínico de inserção. As variáveis categóricas (índice de placa, 

sangramento marginal, sangramento a sondagem e supuração) considerando 

somente a presença ou ausência do parâmetro clínico foram obtidas, para dentes 

e implantes, a média do nível de concordância utilizando o teste Kappa Light no 

valor de 89%. 

Os exames radiográficos foram realizados por meio de filmes do tipo 

Ektaspeed (Kodak, Eastman, CO, Estados Unidos da América) utilizando-se 

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

auxílio de 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-implantar 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 dentes 
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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 a 50 μL de 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-1, MMP-8 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-1 Forward: 5’ 

AGCTGCTTACGAATTTGCC 3’ 

47,6 60,7 

(NM_002421.3) Reverse: 5’ 

GCAGCATCGATATGCTTCAC 3’ 

50 60 

MMP-8 Forward 5’ 

CTAGACAGTACCCTTGGCC 3’ 

57,9 59,7 

(NM_004994.2) Reverse: 5’ 

CTGCAAAGACCCTGGTAAG 3’ 

52,6 60,3 

TIMP-2 Forward: 5’ 

CTGGGAGGGTATCCAGGAATC 3’ 

57,1 60,7 

(NM_003255.4) Reverse: 5’ 

CACCATACAGGAAGCGAAC 3’ 

52,6 60,4 

 

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 5 mM 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 



34 
 

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-1, 8 e TIMP-2 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-1, MMP-8 e TIMP-2 (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-1 0,9±0,1 0,8±0,03 1,2±0,2 1,3±0,1 0,328 
MMP-8 0,1±0,1 0,2±0,1 0,3±0,2 0,3±0,1 0,738 
TIMP-2 0,5±0,2 0,7±0,1 1,3±0,3 1,2±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 
 

Os tecidos moles peri-implantares demonstram uma forte resposta 

inflamatória ao acúmulo de biofilme, influenciando a ocorrência e desenvolvimento 

de doenças peri-implantares – mucosite e peri-implantite. Os lipopolissacarídeos 

estimulam diretamente macrófagos, PMNs e fibroblastos a produzirem citocinas 

pró-inflamatórias e MMPs. Estes provocam uma resposta inflamatória que se 

sobrepõe à ação bacteriana, induzindo degeneração dos tecidos, irreversível 

destruição e alteração das atividades dos osteoclastos e osteoblastos (Ghassib et 

al., 2018).  

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). Uma vez secretadas ou 

ligadas à membrana, a atividade proteolítica das MMPs pode ser regulada por 

inibidores endógenos denominados TIMPs. 

Diversos estudos têm demonstrado o envolvimento dessas enzimas e 

seus inibidores no dano aos tecidos periodontais observados durante a periodontite 

crônica (D’ Armieto et al., 1992; D’ Armieto et al., 1995; Liu et al., 2000; Molloy et 

al., 2004; Souza et al., 2005; Dozier et al., 2006; Koch et al., 2009; Tallant et al., 

2010; Gomes et al., 2012). 

MMP-1 e MMP-8 pertencem ao grupo colagenase intersticial da família 

MMP e servem como iniciadores da destruição da matriz extracelular. A MMP-8 

desempenha um papel mais crítico e importante na destruição do tecido periodontal 

do que a MMP-1. No entanto, MMP-1 pode afetar o início da destruição do colágeno 

(Balli et al., 2016). A destruição do tecido conjuntivo é um importante determinante 

da progressão das lesões peri-implantares essencialmente conduzido por MMP-8. 

Essa colagenase é conhecida por ser a principal MMP detectada na periodontite e 

acredita-se ser um potencial biomarcador desta doença (Ghassib et al., 2018) O 

equilíbrio em atividade das MMPs, controladas principalmente por proteínas de 

inibidores teciduais (TIMPs), representam um aspecto crucial para manutenção da 

homeostase da MEC nos tecidos moles peri-implantares, como resposta à 

presença de patógenos (Gonçalves Jr. et al., 2016). 
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O propósito deste estudo foi comparar a expressão gênica de 

marcadores imunoinflamatórios metaloproteinases da matriz (TIMP-2, MMP-1 e 

MMP-8) em tecido gengival de indivíduos com doença periodontal crônica e doença 

peri-implantar, onde até o momento, não há publicações científicas que analisaram 

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

1 e MMP-8) em sítios com peri-implantite, periodontite e periodontalmente 

saudáveis. 

Os resultados deste estudo indicaram que os níveis de MMP-8, MMP-1 

e TIMP-2 no GSF de indivíduos com periodontite (Estágios III e IV), peri-implantite 

e periodonto saudável, não tiveram diferenças estatisticamente significativas. 

É importante ressaltar que há poucas informações científicas publicadas 

sobre esse assunto e os resultados são contraditórios. Janska et al. (2016) 

apontaram que o nível de MMP-8 foi menor na mucosite peri-implantar do que na 

peri-implantite progressiva, e o alto nível dessa colagenase não se correlacionou 

com a gravidade da peri-implantite. Ramseier et al. (2016) e Aleksandrowicz et al. 

(2017) também encontraram altos níveis de MMP-8 no fluído do sulco peri-implantar 

(PISF) obtido de locais de inflamação da mucosa. Arakawa et al. (2012) não 

encontraram a presença de MMP-8 em PISF coletados de pacientes sem sintomas 

clínicos de inflamação ao redor dos implantes. Altos níveis de MMP-8 no fluído oral 

em indivíduos com periodonto / peri-implante clinicamente com aspecto saudável 

indicam silencioso "oculto", desenvolvendo pré-periodontite e pré-peri-implantite 

futuras, indicando tratamento preventivo de suporte periodontal e peri-implantar 

precoce (Al-Majid et al., 2018). 

Umut Balli et al. (2016), mostraram em estudo que as concentrações de 

MMP-1 e MMP-8 são maiores em periodontites em comparação com periodonto 

saudável.  

O aumento de MMP-8 em indivíduos com a doença periodontal 

anteriormente denominada “crônica” já foi descrito por vários autores (Cesar-Neto 

et al., 2007; Ramseier et al., 2009; Gursoy et al., 2010; Sorsa et al., 2010). Morais 

et al. (2017) e Alassiri et al. (2018) sugerem que a MMP-8 pode ser utilizada como 

biomarcador quantitativo de doenças periodontais e peri-implantares adjuvantes ao 

exame clínico.  
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Por outro lado, a TIMP-2 inibe todas as MMPs. No entanto, tem um efeito 

inibitório particularmente forte sobre MMP-8 (Kubota et al., 1997). Resultados 

controversos dos níveis de TIMP-2 foram relatados em pacientes com periodontite 

em comparação com controles saudáveis. Pozo et al. (2005) encontraram níveis 

inferiores em quadros de periodontite, enquanto Marcaccini et al. (2010) 

encontraram níveis superiores, e Kubota et al. (1996) não encontraram diferenças. 

Outra observação importante é que os níveis elevados de MMP-8 e TIMP-2 

encontrados em pacientes com periodontite, diminuem após a terapia periodontal 

(Meschiari et al., 2013 e Marcaccini et al., 2010). Marcaccini et al. (2009) relataram 

que os níveis de MMP-8 foram maiores com a doença periodontal ativa e 

diminuíram após o tratamento periodontal, mas não houve alterações nos níveis de 

TIMP-2 antes e após a terapia periodontal.  

Em relação à MMP-1, níveis mais elevados foram relatados em tecidos 

gengivais afetados por periodontite em comparação com tecidos gengivais 

saudáveis, enquanto os níveis de TIMP-2 foram semelhantes em ambos os 

grupos. Além disso, as razões MMP-1 / TIMP-2 foram maiores nos tecidos 

gengivais afetados pela periodontite do que nos tecidos de controle (Kubota et al., 

1996). 

Os resultados obtidos contribuirão 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-1, MMP-8 e TIMP 2 são similares em indivíduos com quadros clínicos de 

periodontite, peri-implantite ou periodontalmente saudáveis.  
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