VartIr..•••■■,71311

6 TAY M.., al

UFSC/ODONTOLOGIA1
BIBLIOTECA SE 1 r, 0 I A I
DANY PAULA FURLANE'TTO

0 USO DE BAIXA DOSAGEM DE DOXICICLINA COMO MODULADORA DA

RESPOSTA DO HOSPEDEIRO NO MANEJO DA PERIODONTITE

r.

Trabalho de
conclusão apresentado ao Curso de
Especialização de Periodonti a da
Universidade
Federal de Santa Catarina, como parte dos requisitos
para obtenção
do titulo de Especialista em
Periodontia.
Orientadora: Prof'. Mestre Gláucia S. Zimmermman

r
o-

oc

-r

Florianópolis
2006

UF SC/ODONTOLOG1A
MRLIOTECA ST(10,"'

DANY PAULA FURLANETTO

0 USO DE BAIXA DOSAGEM DE DOXICICLINA COMO MODULADORA DA
RESPOSTA DO HOSPEDEIRO NO MANEJO DA PERIODONTITE

Este trabalho de conclusão foi julgado adequado para obtenção do titulo de Especialista em Periodontia e
aprovado em sua forma final pelo Curso de Especialização em Periodontia.
Florianópolis, 27 de outubro de 2006.
BANCA EXAMINADORA:

Orientadora: Prof'. Mestre Gláucia S. Zimmermann

Prof'. Doutor Rubens Rodrigues Filho

Especialista Gabriela Gennaro

AGRADECIMENTOS

A Deus pelo dom da vida.
Aos meus pais, Paulo e Rosa Maria, que me apoiaram nessa jornada do
conhecimento.
Ao meu namorado, Israel, pela compreensão dos momentos de ausência e estresse
pela conclusão deste.
Aos pacientes que permitiram a realização das cirurgias com muita paciência.
Aos colegas desta etapa conquistada que deixaram grandes saudades.
A Professora Gláucia pela sua orientação de conteúdo e a Professora Liene Campos
pela metodologia.

FURLANETTO, Dany Paula . 0 uso de baixa dosagem de doxiciclina como
moduladora da resposta do hospedeiro no manejo da periodontite. 36f. Trabalho de
conclusão (Especialização em Periodontia)- Curso de Especialização em Periodontia,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

RESUMO

0 objetivo desta revisão foi avaliar sistematicamente a eficácia da doxiciclina de
baixa dosagem (DBB, 20 mg, 2x/dia) na modulação da resposta do hospedeiro na terapia
periodontal conduzindo a parâmetros clínicos melhorados na periodontite do adulto, como
também potenciais mudanças na suscetibilidade antibiótica da microbiota periodontal.
Estudos randomizados com duplo-cego, placebo-controlado e paralelo-grupo foram
selecionados nos bancos de dados eletrônicos. Não há nenhuma padronização nos critérios
de exclusão dos pacientes nos estudos referente a tratamento prévio com tetraciclina ou
antibióticos não tetraciclina acontecendo variação entre 3 e 12 meses; não há acordo no
que se refere ao tempo que o

paciente previamente deveria estar sem tratamento

periodontal variando de 3 a 6 meses; tabaco não foi avaliado como uma covariante.
tempo de uso de DBB variou de 3 a 9 meses de um estudo para outro. Os pacientes que
foram incluidos nos estudos tinham periodontite crônica moderada a severa com 30% de
perda de inserção entre 4 mm a 9 mm. Resultados foram estatisticamente significante, mas
eles não foram clinicamente significantes no que se referia a profundidade de sondagem e
nível clinico de inserção; resultados aconteceram sem trocas prejudiciais na microbiota
periodontal normal ou a aquisição de resistência a doxiciclina ou resistência a outros
antibióticos. É necessária a realização de estudos longitudinais

e

na periodontite

agressiva.

Palavras-chave: Doxiciclina de baixa dosagem/periodont*. Doxiciclina Subantimicrobial
/periodont*. Modulação da resposta do hospedeiro/periodont*. Resposta Imunoinflamatória response. Matrix metaloproteinase. Padronizado.

FURLANETTO, Dany Paula . The use of low dose doxycycline in the modulation of the
host response in periodontal therapy. 36f. Trabalho de conclusão (Especialização em
Periodontia)- Curso de Especialização em Periodontia, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis.

ABSTRACT

The objective of this review was to systematically review the efficacy of the low dose
doxycycline (LDD, 20 mg, 2x/dia) in the modulation of the host response in periodontal
therapy leads to improved clinical parameters of adult periodontitis, as well as potential
changes in antibiotic susceptibility or of the host periodontal flora. Randomized studies
with double-blind, placebo-controlled and parallel-group were selected in the electronic
databases. No there is a standardization in the exclusion criteria of the patients in the
studies refers to previous treatment with tetracycline or non-tetracycline-antibiotics
happening variation between 3 and 12 months, they didn't come to terms the patient should
previously be without treatment periodontal varying from 3 to 6 months , tobacco was not
evaluated as a covariante. The time of use of LDD varied from 3 to 9 months of a study for
other. The patients including in the studies was chronic periodontite moderate the severe,
sites with 30 % loss attachment level of 4 but 9 mm. Results were significant statistically,
but they were not significant clinically in what tells respect the probing depth and clinical
attachment levels, outcomes occurred without detrimental shifts in the normal periodontal
flora or the aquisition of doxycycline resistence or multiantibiotic resistance. It is necessary
the accomplishment of longitudinal study and in the aggressive periodontiti.

Key words: Low-dose doxycycline/periodont*. Subantimicrobial doxycycline/periodont*.
Modulation host response/periodont*. Immunoinflamatory response. Matrix
metalloproteinase. Randomized.

LISTA DE ABREVIATURAS

AA = Acido Araquidemico
AINEs = Antiinflamatórios não esteroidais
BDD = Baixa Dosagem de Doxiciclina
COX = Ciclooxigenase
FDA = Food Drug Administration
FCG = Fluido Crevicular Gengival
IL = Interleucina
LO = Lipoxigenase
LT = Leucotrienos
MMP = Matriz de Metaloproteinase
ND = Não Determinado
NI = Nível de Inserção
PGE = Prostaglandinas
PS = Profundidade de Sondagem
RAP = Raspagem, Alisamento e Polimento
TNF = Fator de Necrose Tumoral
TGF-p

Fator de Crescimento Beta
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1INTRODUÇÃO

Apesar da melhoria do estado de saúde oral e avanços nas várias opções de
tratamentos disponíveis, a doença periodontal continua afligindo uma grande porcentagem
de adultos e uma pequena porcentagem de crianças e adolescentes mundialmente. Nosso
sistema imune confere uma função protetora para combater os patógenos invasores, mas, de
vez em quando, respostas imunes destrutivas podem acontecer quando

o desafio da

microbiota oral subjugar o hospedeiro, ou é anormalmente regulado durante o curso de
reações imunes. Uma vez que os microorganismos penetram no corpo e se fixam ao
tecido/célula designado, in vivo, os microorganismos desenvolvem vários mecanismos para
evadir as respostas imunes e de defesa do hospedeiro, como reconhecimento da evasão,
subversão de efetores antibacterianos ou atravessando a superfície da mucosa, fuga dos
fagócitos , desenvolvimento de imunidade anti-humoral , interferência com produção de
citocinas, interrupção da apresentação de antigeno, esforço de efeitos de imunossupressão, e
inibição do efetores da imunidade adaptável. ( TENG, 2006a).

Periodontite é uma doença multifatorial que envolve um biofilme bacteriano e a
geração de uma resposta inflamatória do hospedeiro, a qual inclui a produção de citocinas,
eicosanóides, e matriz de metaloproteinases (MMPs), características genéticas herdadas e
polimorfismos genéticos associados a características ambientais. A periodontite responde bem
ao tratamento convencional de raspagem e polimento radicular, mas ainda existem 17% dos
pacientes, de acordo com McCulloch et al. (1990), que necessitam de uma outra forma de
tratamento que possa modular a resposta do hospedeiro, a qual é primariamente a responsável
pela destruição do coldgeno e outros constituintes do tecido conjuntivo da gengiva, do
ligamento periodontal, e destruição óssea durante a periodontite crônica e, que não gere
supercolonização dos patógenos periodontais ou de oportunistas ou, resistência microbiana a
antibióticos.

Aspectos específicos da modulação da patogênese da doença incluem regulação das
respostas imunes e inflamatórias, da produção excessiva de matriz de metaloproteinase

e

metabólitos do ácido araquidõnico, e regulamentação do metabolismo ósseo. (RESEARCH,
SCIENCE, AND THERAPY COMMITTEE OF THE AMERICAN ACADEMY OF
PERIODONTOLOGY, 2002).
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As drogas tipo tetraciclinas têm mostrado capacidade de inibir a colagenase reduzindo
a degradação do tecido conjuntivo e diminuindo a reabsorção óssea, eventos chaves na
periodontite e outras doenças; outro aspecto importante é que a inibição da atividade da
colagenase pela tetraciclina parece ser independente da atividade antimicrobiana desta,
segundo Golub et al. ( 2001).

0 objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre o efeito da
doxiciclina de baixa dosagem (20 mg 2x/dia) , por um período prolongado, como coadjuvante
terapia mecânica para modular a atividade da matriz de metaloproteinase (MMPs), sendo
que esta é a única droga aprovada pela Food Drug Administration (FDA) como modulador da
resposta do hospedeiro. Para isto foram levantados dados no Medline, Cochrane database of
systematic reviews, Database of abstracts of reviews of effectiveness e Bireme, incluindo
estudos padronizados, duplo-cego, controle-paralelo.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 INFLAMAÇÃO

0 que caracteriza o processo inflamatório nos seres humanos

é a reação dos vasos

sangiiineos que levam ao acúmulo de liquido e leucócitos nos tecidos extravasculares. A
inflamação é fundamentalmente uma resposta protetora cujo objetivo final é livrar o
organismo da causa inicial da lesão celular (por exemplo, células e tecidos necróticos),
contudo, a inflamação e a reparação são potencialmente lesivas podendo dar origem a
reações de hipersensibilidade ameaçadoras à vida, como a picada de insetos, drogas e toxinas,
bem como a algumas doenças crônicas comuns, como a artrite reumatóide, aterosclerose e
fibrose pulmonar. (COLLINS, 2000). A destruição tecidual ocorre quando a resposta imune e
inflamatória são incapazes de deter o avanço bacteriano, e antígenos bacterianos e
componentes celulares causam a ativação das células polimorfonucleares, leucócitos

e

macrófagos, do hospedeiro. (GREENSTEIN; LAMSTER, 2001).

Um aspecto proeminente da resposta da fase aguda é também a modificação da
vasculatura com adiamento e extravasamento de sangue, particularmente de vênulas petscapilares. Isto resulta em edema do tecido, extravasamento de células vermelhas do sangue e
vermelhidão associada. Estas alterações são provavelmente mediadas pela liberação de vários
mediadores inflamatórios nos tecidos inflamados, inclusive reativos, espécies de oxigênio,
óxido nítrico e metabólitos do Acido araquidemico. Os resultados incluem ativação de
macrófagos, agregação de plaquetas, permeabilidade vascular, transudação de fluidos
biológicos nos tecidos e migração de leucócitos circulantes. A resposta inicial para infecção
ou dano de tecido é

crucial à integridade da defesa do hospedeiro como também para

regulação das respostas inflamatórias resultantes. A resposta na fase aguda é uma reação de
defesa primária e que protege contra produtos bacterianos, como endotoxinas. (EBERSOLE;
CAPELLI, 2000;COLLINS, 2000). Os mediadores liberados por neutrófilos e macrófagos,
inclusive espécies oxigênio — reativas, que são antagônicos ao biofilme da placa, mas que
magnificam em excesso a inflamação. Por exemplo, óxido nítrico d um radical livre

1 Baseado na NBR 10520 ago. de 2002 da ABNT
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envolvido na defesa do hospedeiro que pode ser tóxico quando apresenta níveis altos e foi
implicado em uma variedade de condições inflamatórias (RESEARCH, SCIENCE, AND
THERAPY COMMITTEE OF THE AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY,

2002).
Salvi e Lang (2005) ressaltaram que os mecanismos biológicos subjacentes da resposta
imune do hospedeiro são caracterizados pela expressão de células endoteliais, adesão
intercelular de moléculas e produção de mediadores derivados da resposta do hospedeiro
inclusive citocinas e lipídios pelos neutrófilos, monócitos, leucócitos e fibroblastos; fatores
ambientais e adquiridos (diabetes e fumo) acentuados por características geneticamente
transmitidas (interleucina-1 e polimorfismos de genes).
O equilíbrio finito entre respostas imunes local e sistêmica orquestra os últimos
resultados da invasão microbiana e infecção no corpo, onde a resposta imune inata monta uma

não-especifica direta ou indiretamente tóxica ao patógeno invasor por
várias chaves de moléculas inflamatórias, em contraste, a imunidade adaptável defensiva está
muito mais lenta e envolve células-T especificas e anticorpos efetivos que combatem o
cascata de defesa

patógeno com precisão maior que a imune inata ( TENG, 2006 b).

2.2 PERIODONTITE

Golub; Lee; Ryan (1998) definiram periodontite do

adulto como uma doença

inflamatória mediada por colagenase, envolvendo perda óssea associada com a dentição, a
qual oferece as vantagens de tecido acessível pelo fluido crevicular gengival.
A placa microbiana é reconhecida como o agente etiológico primário para iniciação e

progressão da doença periodontal, mas, as características clinicas da periodontite crônica
(formação de bolsa, perda de inserção e destruição de osso alveolar) acontecem
principalmente como resultado da ativação dos mecanismos de defesa imunes e inflamatórios
derivados do hospedeiro ( RESEARCH, SCIENCE, AND THERAPY COMMITTEE OF
THE AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY, 2002; PRESHAW et al., 2004).
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Enquanto periodontite é considerada tradicionalmente uma infecção bacteriana, muitas
variáveis influenciam os resultados do tratamento. Estes incluem fatores sistêmicos,
influências psicológicas, dieta, atributos genéticos e intrínsecos individuais, e circunstâncias
ambientais. A microbiota bacteriana da bolsa periodontal é um biofilme heterogêneo
complexo que é incongruente de indivíduo para indivíduo em espécies e proporções
(WALKER; KARPINIA; BAEHNI,2004). Periodontite envolve complexas interações entre
fatores microbiológicos e susceptibilidade do hospedeiro como afirmaram Caton et al.
(2000) Emingil et al. (2004 a, b) Giirkan; Qinarcik; Hiiseyinov (2005) Lee et al. (2004 b)
Preshaw; Hefti; Bradshaw (2005) e Research, Science and Therapy Committee of the
American Academy of Periodontology (2002), e os componentes bacterianos, tais como,
lipopolissacarideos e citocinas ativas e macrófagos produtores de citocinas, tais como,
interleucina (IL)- 1 e fator de necrose tumoral (TNF) (LEE et al., 2004 b).
Segundo Walker; Karpinia; Baheni (2004) há atualmente fortes evidências para
implicar três microorganismos como agentes etiológicos das doenças periodontais:

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis e Tannerella forsythia:
mas periodontite pode acontecer na ausência de qualquer um dos patógenos mencionados;
evidências cientificas também associam outras bactérias à doença, embora o papel causativo
delas não esteja bem esclarecido: Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Eikenella

corrodens, Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum, Peptostreptococcus micros e várias
espiroquetas. •

Pozo et al. (2005) relataram que a destruição do tecido parece ser o resultado de uma
interação complexa entre estas bactérias e o sistema imune e inflamatório do hospedeiro onde
as atividades proteoliticas destas bactérias , inclusive colagenase, podem participar da
degradação do coldgeno e ativação da expressão da matriz de metaloproteinase no
hospedeiro, através dos patógenos periodontais, como

A. actinomycetemcomitans, P.

gingivalis e Chlamydia pneumoniae por citocinas inflamatórias têm sido relatadas. Nakaj ima
et al. (2005) reforçaram dizendo que a suscetibilidade dos pacientes para a destruição do
tecido periodontal poderia ser determinada, pelo menos em parte, pelo equilíbrio entre
resposta auto-imune e mecanismos reguladores.

López et al. (2006) salientaram que o tratamento periodontal inclui cirurgia e
sofisticadas técnicas regenerativas bem como meios mecânicos para remover a placa
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microbiana supra e subgengival , combinado com administração local ou sistêmica de agentes
antimicrobianos em grupos de pacientes específicos.
Romper o biofilme mecanicamente ainda é o procedimento antiinfectivo "padrão
ouro" para periodontite a fim de reduzir a microbiota supra e subgengival e diminuir a
velocidade ou parar a progressão da doença trazendo resultados clínicos benéficos ao paciente
( CIANCIO; ASHLEY, 1998; CIANCIO, 2002; DORFER,2003; LEE et al, 2004a;
WALKER; KARPINIA;BAHENI,2004). Mombelli (2006) lembra que embora a terapia
antiinfectiva não elimine completamente todas as bactérias dos sítios dentários o uso do
antibiótico deve ser feito com precaução para evitar o desenvolvimento de uma microbiota

resistente no geral evitando assim riscos sistêmicos indesejáveis.
Na maioria dos pacientes, a terapia mecânica convencional inverte a flora
periodontopagênica para uma flora compatível com saúde, porém, de acordo com McCulloch

et al. (1990) 17% dos pacientes com periodontite moderada a avançada necessitam de uma
associação a antibiótico sistêmico para reduzir sangramento à sondagem, supuração,
proffindidade de sondagem e incidência de lesões ativas refratárias ao tratamento

convencional. D6rfer (2003) salientou que a terapia mecânica tem suas limitações, devido a
variações anatômicas da superficie radicular em combinação com bolsas profundas e areas

de fm-ca com periodontite avançada, que não serão completamente limpas somente raspando
e alisando, sendo que, a terapia mecânica também tem que ser efetiva na redução da placa
subgengival, mas sua eficácia na redução de patógenos periodontais como P. gingivalis, T.
forsythia, P. intermedia e A.

actinomycetemcomitans é limitada.

Walker; Karpinia; Baheni (2004) relataram que para aqueles pacientes que não
apresentam uma resposta clinica esperada após o tratamento convencional o uso de um
antibiótico simultaneamente a raspagem subgengival é particularmente benéfico, fazendo uma
seleção criteriosa do paciente e do antibiótico que traga o mínimo de efeitos adversos.
Periodontite crônica, a maior causa de perda dentária na população adulta mundial, é

tradicionalmente bem tratada por procedimentos, tais como: raspagem e alisamento radicular
subgengival e farmacos, tais como os antibióticos designados para suprimir os fatores
etiológicos bacterianos. Todavia, o reconhecimento: 1) que tratamentos prolongados com
antibióticos podem produzir efeitos significantes na emergência de microrganismos
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antibiótico-resistentes; e 2) que a resposta do hospedeiro, não as próprias bactérias, que é
primariamente a responsável pela destruição do coldgeno e outros constituintes do tecido
conjuntivo da gengiva, do ligamento periodontal, e destruição óssea durante a periodontite
crônica, conduzindo a terapias de modulação do hospedeiro novas na administração do
paciente periodontal (LLAVANERAS et al., 2001).

Nakajima et al. (2005) afirmaram que a suscetibilidade de pacientes à destruição do
tecido periodontal poderia ser determinada, pelo menos em parte, pelo equilíbrio entre
respostas auto-imunes e seus mecanismos reguladores.

2.3 MODULAÇÃO DA RESPOSTA DO HOSPEDEIRO

A modulação da resposta do hospedeiro consiste em suprimir as reações não
desejáveis, auto-imunidade, alergias, rejeição a enxertos e doenças infecciosas, a fim de
auxiliar o hospedeiro em sua briga contra agentes infecciosos. Atua completando os
mecanismos de defesa naturais ou modificando sua resposta pela mudança no curso do
sistema inflamatório. Quando comparada a outros métodos utilizados contra as infecções, a
modulação possui potencialmente menos efeitos colaterais, não é invasiva e não requer meios
de aplicações complicados. (ICANTARCI; HASTURK; VAN DYKE, 2006).

De acordo com Preshaw et al. (2004) a estabilidade de resposta ao tratamento não é a
ideal e o uso de um efetivo modulador da resposta do hospedeiro pode ser um importante
coadjuvante no tratamento destes pacientes com susceptibilidade a doença periodontal.

0 conceito de modulação do hospedeiro como modalidade de terapia da doença
periodontal foi primeiramente sugerida por Goldhaber e Williams (1997 apud CIANCIO,
2002) em estudos iniciais de eficácia de drogas antiinflamatórias não-esteroidais na redução
da perda óssea associada com doença periodontal.

De acordo com Ciancio (2002) o valor da medicação sistêmica na terapia periodontal
pode ser dividida em duas categorias: aquelas direcionadas contra os patógenos periodontais,
e aquelas para a modulação da resposta do hospedeiro.

U FS C/ODONTOLOGIA
SiBLIOTECA SET0Pini
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Walker; Karpinia; Baheni (2004) destacaram que a seleção de um antibiótico que se
mostre eficiente em periodontia seja determinada pela sua concentração no fluido crevicular
gengival comparado aos níveis de concentrações do antibiótico necessários para inibir ou
matar as bactérias associadas A. doença periodontal; usando estes critérios, vários foram os
antibióticos identificados que alcançaram níveis no fluido crevicular gengival que atingiram
as bactérias designadas, por exemplo, amoxicilina , amoxicilina e

acido clavulãnico,

tetraciclinas, clindamicina e metronidazol mas, infelizmente, ao avaliar respostas individuais
clinicas a antibióticos específicos, ficou claro que nenhum antibiótico garantia uma resposta
benéfica idêntica em todos os pacientes.

Na susceptibilidade do hospedeiro, a resposta imuno-inflamatória é elucidada pela
presença de periodontopatógenos na cavidade oral que estimulam a produção e atividade da
matriz de metaloproteinase (MMPs). Caton et al. (2001) relataram que doxiciclina (20 mg 2
vezes/dia) quando administrada a pacientes com periodontite do adulto reduziu
significativamente a atividade da colagenase no fluido crevicular gengival quando comparado
com inicio do estudo

e placebo, com alguma concomitante melhoria na inserção clinica,

então, concluíram que doxiciclina inibe a produção e ativação da destruição tecidual pelas
MMPs.

Em condições normais a homeostasia do coldgeno é firmemente regulada por um
processo extracelular através de um derivado colagenase-fibroblasto (colagenase-1 ou MMP1), mas sob condições adversas as MIViPs são responsáveis pela degradação da matrix
extracelular resultando na destruição do tecido periodontal, sendo que, foi documentado que
as MMPs predominantes no tecido gengival infectado são de origem neutrofilica (MMP-8

e

MMP-9) e óssea (MMP-13) e não de fibroblastos (SALVI;LANG, 2005).

Llavaneras et al. (2001) e Lee et al. (2004 a) informaram que existem atualmente 3
categorias de agentes farmacêuticos usados como moduladores da resposta do hospedeiro em
investigações clinicas: 1) formulações não antimicrobianas de tetraciclinas (doxiciclina baixa
dosagem ou BDD)

e combinações

quimicamente modificadas de tetraciclina não

antimicrobiana; esta forma é aprovada pela Food Drug Administration (FDA) como
coadjuvante no tratamento periodontal e se encontra em estagio de teste em humanos, para
reduzir a atividade das MMPs; 2) drogas antiinflamatórias não esteroidais usadas para reduzir
os metabólitos do Acido araquid8nico (AA) reduzindo assim a inflamação ; e 3) bifosfonados
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usados para reduzir o recrutamento, fixação, e atividade de osteoclastos, bem como a reduzir a
atividade das MMPs e assim a reabsorção óssea.

Para lidar com a grande quantidade de microorganismos presentes no biofilme supra e
subgengival, nosso corpo confere uma resposta imune protetora, mas, de vez em quando,
respostas imunes destrutivas podem acontecer quando

o agente invasor subjugar o

hospedeiro, ou este sistema for desregulado durante o curso das reações imunes. Uma vez
que os patógenos penetram no corpo e se fixam na superficie célula/tecido, in vivo, os
microorganismos desenvolvem várias aproximações para evadir a imunidade do hospedeiro e
suas respostas de defesa, tais como evasão do reconhecimento, subversão de efetores
bacterianos, atravessando a superficie da mucosa, livrando-se da fagocitose, desenvolvendo
imunidade anti-humoral, interferindo com a produção de citocinas/quimiocinas,
interrompendo a apresentação de antígeno, exercício de efeitos imunossupressivos, e inibição
de efeito da imunidade adaptativa. (TENG, 2006 a).

2.4 ANTIINFLAMATÓRIOS

Fatores bacterianos e do hospedeiro são os responsáveis pelo dano inicial tecidual; este
dano permite que fosfolipideos da membrana do protoplasma celular fiquem disponíveis para
ação através de fosfolipase A2 e assim resultando na produção de Acido araquidemico livre
(AA). 0 AA pode ser metabolizado pela via da ciclooxigenase (CO) ou da
lipooxigenase(LO) . Três formas de ciclooxigenase são conhecidas: a ciclooxigenase 1
(COX-1) que é expressada constitutivamente e possui importante função fisiológica incluindo
proteção gástrica, e a ciclooxigenase 2 (COX-2) que é induzida, regulada por citocinas próinflamatórias, envolvida na inflamação. Os produtos finais da CO incluem prostaglandinas,
prostaciclinas, e tromboxanas, considerando que o resultado final da lipooxigenase (LO)
inclui leucotrienos

e ácidos hidroxieicosatetraenóico (COLLINS,2000;

RESEARCH,

SCIENCE, AND THERAPY COMMITTEE - OF THE AMERICAN ACADEMY OF
PERIODONTOLOGY, 2002; SALVI.; LANG, 2005; ICANTARCI; HASTURK; VAN
DYKE, 2006). (FIG. 1)
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Figura 1: Metabólitos do AA conduzindo a sintese de prostanóides pelos caminhos da COX-1 e COX-2
Fonte: Salvi e Lang, 2005.

No inicio dos anos 70 as prostaglandinas foram identificadas como mediadores
importantes na patogênese da doença periodontal, sendo responsáveis pelos mecanismos de
reabsorção óssea, sendo que, as primeiras drogas a serem usadas com essa função foram as
aspirinas. Os antiinflamatórios não esteroidais (AINEs) têm mostrado resultados variáveis,
em parte isto é devido a alta prevalência de efeitos não desejados, tais como, ulceras pépticas,
interferências com agregação plaquetdria

e riscos

de broncoconstricção que,

subseqüentemente, encorajaram o desenvolvimento de preparações tópicas e também pelo
surgimento de outras combinações mais efetivas. (SEYMOUR, 2006).

Salvi e Lang (2005) identificaram que juntamente com as prostaglandinas outros
metabólitos do AA, tais como: as prostaciclinas e leucotrienos (LT) aparentemente estão
ativamente envolvidos na reabsorção óssea e pelo fato que AINEs podem suprimir a resposta
inflamatória conseqüentemente diminuindo a reabsorção óssea pode-se bloquear a progressão
da doença periodontal.

Todavia, até o presente momento nenhuma formulação de AINE foi aprovada pela
FDA para administração na doença periodontal pelo fato de que esses agentes causam sérios
danos gastrointestinais (RESEARCH, SCIENCE, AND THERAPY COMMITTEE OF THE

18

AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY, 2002) pela inibição da COX-1
interferindo na síntese da prostaglândina renal podendo acarretar acréscimo na retenção de
sódio e redução no fluxo sanguíneo renal podem levar eventualmente a falência renal
(SALVI; LANG,2005) e porque a relação risco/ beneficio é muito pobre (KANTARC1;
HASTURK; VAN DYKE, 2006).

Seymour (2006) relatou que os inibidores de cicloxigenase-2 (COX-2) têm todos os
atributos de um AINEs com um risco reduzido de efeitos indesejáveis, mas os resultados
clínicos mostraram pequenos beneficios dos inibidores de COX-2 na administração em
pacientes periodontais, embora tenha mostrado reduções significantes no tecido gengival nos
níveis de PGE2 e PGF2. Os recentes sustos no uso a longo prazo destas drogas
provavelmente vai exclui-los da administração na doença periodontal (SEYMOUR, 2006),isto
6, inibidores de COX-2 podem trazer riscos cardíacos por vários mecanismos, não sendo
indicado para uso como modulador da resposta do hospedeiro em doença periodontal
(SAL VI; LANG,2005).

2.5 TETRACICLINAS

As tetraciclinas são antibióticos de largo espectro ativo contra bactérias Grampositivas e Gram-negativas. Possui mínimas reações adversas, como qualquer outro
antibiótico de largo espectro, podendo acontecer supressão da flora normal seguido de
supercolonização de organismos resistentes ou colonização de pat6genos exógenos como a
Cândida, perturbações

gastrointestinais resultando em náuseas ou diarréias,

fotossensibilidade, sendo que reações alérgicas são bastante raras. São bacteriostáticos,
assim, não matam a célula bacteriana, mas inibem seu crescimento (WALKER; KARPINIA;
BAHEN1, 2004).

Crout et al. (1996) salientaram que a eficácia clinica das tetraciclinas, tais como
minociclina, doxiciclina, tetraciclina, tem sido atribuida somente a sums propriedades
antimicrobianas.
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Foi o primeiro antibiótico a receber avaliação completa para o tratamento periodontal,
tendo sua administração sistêmica como um suplemento à terapia mecânica periodontal por
ser benéfica a certos pacientes, particularmente alguns com periodontite agressiva localizada,
e em alguns pacientes refratário a terapia mecânica prévia. Porém, parece haver atualmente
melhores

antibióticos

para uso sistêmico, a curto prazo, tais como a amoxicilina ou

amoxicilina + ácido clavuldnico. (WALKER; KARP1NIA; BAHENI, 2004).
Tetraciclinas tam sido usadas como um coadjuvante na terapia periodontal (CHOI et
al., 2004). Ciancio e Ashley (1998) salientaram que a eficácia clinica das tetraciclinas é
decorrente da inibição de enzimas proteoliticas, como a colagenase, no tecido gengival.

As MMPs são uma família de endopeptidases dependentes de zinco e de cálcio,

secretadas ou liberadas por uma variedade de células infiltradas (neutrófilos e macrófagos) e
células residentes (fibroblastos, epitélio, osteoblastos e osteoclastos)

encontrados no

periodonto, e a atividade delas especificamente pode ser inibida através de inibidores de
tecido de metaloproteinases (TIMPs) ( KANTARCI; HASTURK; VAN DYKE, 2006).
Funcionam em pH neutro para degradar constituintes da matriz extracelular (colágeno,

gelatinina , laminina, fibronectina e proteoglicanas). Um número de eventos fisiológicos
(desenvolvimento embrionário e remodelação tecidual) e condições patológicas ( periodontite,
artrite, e câncer) são caracterizados pela atividade da MMP. (RESEARCH, SCIENCE, AND
THERAPY COMMITTEE OF THE AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY,

2002; WALKER;

KARPINIA; BAHENI,2004). As MMPs são enzimas envolvidas na

destruição e regeneração do tecido, sendo que sua atividade aumentada devido a microbiota
induz inflamação nos tecidos periodontais . (CHOI et al., 2004). Tem um papel crucial na

doença periodontal onde a MMP-8 e

a MMP-9 estão presentes recrutando leucócitos

polimorfonucleares. A doxiciclina é um derivado da tetraciclina, em particular, que diminui a
atividade da MMP em tecidos periodontais inflamados por um mecanismo sem conexão
com sua propriedade antimicrobiana (WALKER; KARPINIA; BAHENI.,2004).

McCulloch et al. (1990), num estudo randomizado/controlado por 12 meses com

doxiciclina na concentração de 100 mg comparada a placebo com 3 semanas de administração
da droga em 55 pacientes com periodontite refratária, demonstraram que a colagenase no
fluido crevicular gengival foi inibida, in vitro, nas concentrações de 5 a 10 tig/m1 de

doxiciclina, indicando que doxiciclina proporciona redução de risco significante de
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periodontite refratária em pacientes com doença ativa. Estes resultados do ponto de vista de
atividade antimicrobiana são fracos mas, possivelmente, indicaram a doxiciclina como

moduladora da resposta do hospedeiro.
De acordo com Suomalainen et al. (1992) a concentração de doxiciclina ou tetraciclina

não antimicrobiana exigida para inibir 50% da atividade da enzima foi obtida entre 15 e 30
lig/m1 para a colagenase de neutrófilos humanos e fluido crevicular gengival.
As tetraciclinas têm habilidade sem igual para se concentrar no fluido crevicular

gengival (FCG) a um nível relativamente mais alto comparado com o nível sorológico e que
estas são efetivas no controle de organismos Gram-negativos responsáveis pela doença
periodontal (CHOI et al., 2004).

A inibição da periodontite humana com tetraciclina quimicamente modificada ainda
não foi relatada; sendo que

o desenvolvimento de um inibidor tecidual recombinante e

inibidores sintéticos de MMP prometem aproximações terapêuticas para o tratamento de
condições caracterizadas por atividade excessiva de MMP, como é o caso da periodontite
( RESEARCH, SCIENCE, AND THERAPY COMMITTEE OF THE AMERICAN
ACADEMY OF PERIODONTOLOGY,2002).

2.6 BAIXA DOSAGEM DE DOXICICLINA (BDD)

Golub et al. (1990 apud CROUT et al., 1996) introduziram uma formulação especial
de doxiciclina de baixa dosagem (BDD) em cápsulas contendo 20 (às vezes 30) mg da droga
no lugar de 50 ou 100 mg (dose cheia) de doxiciclina disponível comercialmente; a opção
pela doxiciclina

se deve ao fato de ser a mais potente anticolagenase das tetraciclinas

comercialmente disponíveis.

Segundo Ciancio e Ashley (1998) a administração sistêmica a longo prazo de

doxiciclina em dose subantimicrobiana (20 mg), quer dizer abaixo da dosagem antimicrobiana
(100 mg), em conjunto com raspagem e alisamento radicular supragengival e subgengival
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resulta em melhorias das medidas clinicas periodontais sem o desenvolvimento de microbiota
oral resistente.

A primeira droga que foi aprovada pela FDA como agente de modulação da resposta
do hospedeiro no tratamento da doença periodontal foi

o Periostat® (CollaGenex

Pharmaceuticals). Periostat®, disponível em cápsulas de 20mg de hiclato de doxiciclina, é
prescrito para tomar duas vezes ao dia. Seu mecanismo de ação é baseado na supressão da
atividade da colagenase, particularmente a produzida por leucócitos polimorfonucleares.
Embora essa droga pertença a classe dos antibióticos, ela não produz efeitos antimicrobianos
com uma dose de 20 mg 2 vezes/dia sendo muito baixo para afetar as bactérias. Como
resultado, não desenvolve resistência a medicamentos.(CIANCIO, 2002; RESEARCH,
SCIENCE, AND THERAPY COMMITTEE OF THE AMERICAN ACADEMY OF
PERIODONTOLOGY, 2002).

Não está claro se o mecanismo predominante pelo qual a doxiciclina de baixa dosagem
(PeriostatO) diminui a atividade da MMP se é devido a um efeito direto, ou devido a uma
diminuição indireta na expressão da colagenase, porém, uma propriedade da doxiciclina que
pode potencializar sua eficácia na doença periodontal é sua capacidade em se ligar a
superficie radicular do dente. A concentração da droga no tecido se mostra até 5 vezes
maior que a encontrada no sangue. Além disso, é possível que a liberação gradual de
doxiciclina do dente em forma ativa também possa contribuir para a exposição aumentada,
mantendo a sua efetividade durante o período de pós-tratamento. Então, é possível que
concentrações de doxiciclina na gengiva seja suficiente para inibir diretamente as MMPs
como descrito por Peterson (2004).

2.6.1 Pesquisas

Golub; Lee; Ryan (1998) realizaram um estudo envolvendo ratos germ-free que
tiveram periodontite e diabetes induzidas com o objetivo de examinar o efeito das
tetraciclinas,

in vitro,

na atividade da colagenase em culturas de leucócitos

polimorfonucleares, e concluíram que o uso de BDD pode inibir MMPs, embora, não se
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tenha identificado os caminhos pelos quais o antibiótico module intra e extracelularmente os
processos anabólicos e catabólicos no tecido conjuntivo.
Ciancio e Ashley (1998) desenvolveram um estudo envolvendo 4 multi-centros
simultaneamente, nos EUA, com pacientes que apresentavam periodontite crônica que foram
tratados com raspagem e alisamento supragengival e profilaxia dental ou raspagem e
alisamento radicular subgengival; onde os estudos de 1 a 3 ( grupo A) envolveram 437
pacientes que receberam raspagem e alisamento supragengival e profilaxia dental e
aleatoriamente placebo (119), BDD 10 mg 1 vez/dia (80), BDD 20 mg 1 vez/dia (119), BDD
20 mg 2 vezes/dia (119) por 12 meses, sendo avaliados no inicio, 6 e 12 meses de tratamento.
No estudo 4 (grupo B) os 190 pacientes envolvidos receberam raspagem e alisamento
radicular subgengival e aleatoriamente placebo (96) e BDD 20 mg 2 vezes/dia (94) por 9
meses, sendo avaliados no inicio, 3, 6 e 9 meses de tratamento. Após o tratamento em ambos
os grupos A e B houve melhora estatisticamente significante para o grupo BDD em relação ao
placebo. Os autores concluíram que BDD 20 mg associado a raspagem e alisamento radicular
supragengival ou raspagem e alisamento radicular subgengival foram efetivos na melhoria
dos indices de saúde gengival e periodontal em pacientes com periodontite do adulto.

Thomas; Walker; Bradshaw (2000) compararam

o uso de doxiciclina em

concentrações e posologias diferentes ( 10mg 1 vez/dia, 20 mg 1 vez/dia, 20mg 2 vezes/dia) e
placebo que envolveram 251 pacientes subdivididos em 4 grupos. Nos grupos 1 (n=40) e 2
(n=40) os pacientes receberam as diferentes dosagens de doxiciclina e placebo duplo-cego até
12 meses e o tratamento seguiu de 3 a 6 meses com rótulo aberto; e foram analisados os dados
clínicos e a analise microbiológica foi focada no Actinomyces spp e no Fusobacterium spp e
isolados para teste de resistência a antibióticos no grupo 2. No grupo 3 (n=171) todos os
pacientes receberam raspagem e alisamento radicular em 2 quadrantes e depois randomizados
para receber BDD 20 mg 2 vezes/dia ou placebo por 9 meses sendo avaliados clinicamente e
obtidas amostras de placa de quadrantes com raspagem e alisamento radicular,

e sem

intervenção para análise microscópica de resistência microbiana. 0 grupo 4 (n=146)
constituiu-se na avaliação dos pacientes do grupo anterior por um período de 45 meses tendo
iniciado 3 meses após o estudo do grupo 3. Os autores concluíram que a combinação de BDD
com terapia mecânica pode trazer melhorias na profundidade de sondagem e nível de
inserção em comparação a terapia mecânica isolada.
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Num estudo duplo-cego/padronizado, realizado na Universidade Michigan, 24
pacientes diagnosticados com periodontite crônica severa receberam raspagem e alisamento
radicular 90 dias antes da realização da cirurgia. Sendo novamente examinados 14 dias antes
da cirurgia para a inclusão/exclusão; os pacientes receberam a cirurgia de acesso

e

visualização, e foram padronizados para receber BDD 20 mg ou placebo por 6 meses. Os
resultados obtidos se mostraram melhores para BDD em relação ao placebo na profundidade
de sondagem sendo mais evidente em sítios > 7 mm e, a porcentagem de sítios que
sangravam a sondagem foram afetados pelo BDD durante a administração da droga.
(GAPSKI et al., 2004).

No QUADRO 1 foram reunidos estudos em humanos com doxiciclina baixa dosagem
(BDD —20 mg) de 1996 a 2005 que engloba procedimentos ou não de raspagem, alisamento e
polimento radicular (RAP), o numero de participantes de cada grupo e o padrão de avaliação
de eficácia de cada estudo em si. Todos os estudos em questão utilizaram como critérios de
exclusão: gravidez ou lactação, história de diabetes mellitus, um diagnóstico de infecção
sistémica, uma grave doença médica como infecção renal ou ligado, a necessidade de
profilaxia antibiótica prévia a terapia dental de rotina. Concordaram em excluir o uso prévio
de um antibiótico (excluindo tetraciclinas), o uso prévio de tetraciclina , ou a participação
tratamento clinico anterior, mas diferiram nos tempos dessas exclusões.

Estudo

A no

Participantes
placebo/BDD 20mg I

Procedimento

prévio

droga
I Tempo
I
(meses)

i

Pós terapia

(mesa)

Cigarro

I

Parámetros de eficácia

i

Padronizaçáo

2c/ 2 s/
2 c/ 10mg

ND

PS; NI: FGC

Não***

RAP 2 quadrantes*

9

ND

Microbiota

Sim

93/90

RAP total

9

43/40
67/69 ex

PS; NI; sangram. Sond.;

2000

26/27

RAP 2 quadrantes*

9

3

ND

Caton et al

2001

74/72

RAP total

9

3

24/33

Golub et al

2001

66

RAP total

3 c/ ; 3 s/
3 c/ 10mg

Novak et al

2002

28

RAP total

6

Choi et al

2004

17/15

RAP total

3

Emingil et al

2004a

10/10

RAP total

3

Emingil et al

2004b

10/10

RAP total

3

Lee et al

2004b

17/24

RAP total

9

Preshaw et al

2004

102/107

RAP total

3

GOrkan;Qinarcik; Hilseyinov

2005

13/13

RAP total

3

Preshaw; Hefti; Bradshaw

2005

200/198

RAP total

Walker et al

2005

25/30 (mulheres)

RAP total

Crout et al

1996

7/7

Thomas et al

1998

29

Caton et al

2000

Walker et al

Quadro I

Cada paciente sofria duas avaliações
** - Sangue e urina
*** - Distribuição homogênia
*-

laboratório; microbiota

Microbiota; NI; PS;
Sangram. Sond
PS; Ni; laboratório**
Sangram. Sond

Sim
Sim
Sim

NI)

NI; FCG

Sim

ND

PS; NI; Sangram. Sond

Sim

ND

FCG; PS; NI; Sangram. Sond

Sim

6

5/3

FCG; PS; NI; Sangram. Sond

Sim

6

5/3

FCG (Ln y2); Ni; PS

Sim

ND

FCG; PS; NI;
laboratorio**; micrnbinta

Sim

6

26/41
59/63 ex

PS; Ni Sangram. Sond

Sim

3

5/4

NI; PS; FCG (TGF-p l)

Sim

9

84/63
52/66 ex

Ni; PS

Sim

9

ND

Avaliacao Fecal e Vaginal

Sim

3
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2.6.2 Avaliação de resistência

Thomas et al. (1998) realizaram um estudo envolvendo 29 pacientes com
periodontite do adulto que receberam raspagem e alisamento radicular (RAP) somente
em 2 quadrantes, desta forma cada paciente participou de 2 grupos ao meso tempo. Os
4 grupos de estudo se apresentaram da seguinte forma: placebo somente, placebo e
RAP, BDD somente e, BDD e RAP. Sendo avaliados no inicio, 3, 6 e 9 meses com o
objetivo de avaliar a troca de quantidade, espécies ou tipo de relação de patógenos
periodontais; supercolonização de patógenos oportunistas ou substituição através de
periodontopatógenos; colonização ou substituição por patógenos oportunistas; ou
resistência a várias drogas ou uma isoladamente nada foi comprovado o que torna,
segundo os autores, a droga indicada para uso prolongado.

Ciancio e Ashley (1998) não observaram nenhuma diferença clinicamente
significante entre BDD e placebo para provas de função hepática (SGOT, SGPT,
fosfatase alcalina, LDH

e albumina), função renal (creatinina, BUN, relação

BUN/creatinina) ou outros parâmetros laboratoriais na administração da droga por um
período de 12 meses.

Nenhuma troca quantitativa ou qualitativa foi observada para anaeróbios totais,

Actinomyces totais, Fusobacterium spp, leveduras, ou Pseudomonas spp, bem como,
não observaram desenvolvimento de resistência a doxiciclina ou outros antibióticos
(tetraciclina, minocilina, amoxicilina, eritromicina, clindamicina, atnpicilina, penicilina,
metronidazol, cefotaxima) (CIANCIO; ASHLEY, 1998).

Não foi observada nenhuma alteração na susceptibilidade a antibióticos ou na
microbiota gengival no tratamento com BDD comparado a placebo por um período de
tratamento de até 12 meses com pós acompanhamento de 47 meses no trabalho
realizado por Thomas; Walker; Bradshaw (2000) .

Walker et al. (2000) não observaram nenhum efeito antimicrobiano num regime
de 9 meses de BDD, comparado ao placebo, na contagem total de bactérias, microbiota
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normal, outros patógenos periodontais ou patógenos oportunistas, como também, não
foi detectado nenhum efeito antimicrobiano de BDD em 21 parâmetros geralmente
usados para avaliar mudanças na microbiota subgengival .
Actinomyces e Fusobacterium não desenvolveram resistência para BDD, nem os

níveis de P. intermedia e P. gingivalis alteraram em relação ao inicio do estudo.
(GOLUB et al., 2001)
A BDD foi bem tolerada e não induziu alterações na microbiota periodontal
normal, como também não resultou na colonização ou supercolonização por patógenos
periodontais ou oportunistas, bem como, não gerou resistência a BDD ou a qualquer
outro antibiótico (CATON et al., 2000, 2001)
Gapski et al. (2004) em seu estudo com 6 meses de tratamento com BDD e mais
3 meses de pós-tratamento, não observaram troca significante na microbiota
periodontal, além da atribuida ao efeito da cirurgia.
Nos exames laboratoriais (sangue e urina) BDD foi bem tolerada, e o número de
efeitos adversos com BDD foi semelhante aos encontrados no grupo placebo
(PRESHAW et al.,2004).
Lee et al. (2004 b) em uma pesquisa realizaram os seguintes exames:
laboratoriais de hematologia (contagem de célula vermelhas do sangue, hemoglobina,
hematócrito, contagem de células brancas do sangue, contagem diferencial de
neutrofilos, esfregaço de plaquetas), química do sangue ( painel Standard) e análise da
urina, para avaliar a evolução do efeito de BDD na microflora periodontal. Uma
aliquota (10 pi) de amostra de placa foi examinada em microscopia de campo escuro (x
1,000) imediatamente após a coleta e determinada a proporção de espiroquetas,
bastonetes móveis, cocos, bastonetes imóveis; sendo avaliado mudanças no número de
unidades formadoras de colônias de bactérias pigmentadas de preto e o total de
bactérias anaeróbias e aeróbicas; na analise microbiológica os resultados não mostraram
diferenças estatisticamente significantes e nenhum evento adverso sério foi relatado.
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Ao final de 9 meses de administração de BDD (20 mg) ou placebo a um grupo
de 69 pacientes com periodontite el-Mica de moderada a severa as amostras fecais
puderam ser conclusivas, ao contrario das vaginais que se tornaram inconclusivas
devido ao grande número de pacientes que não consentiram o exame ao longo do
tratamento, e mostraram que não houve mudanças na flora normal fecal e vaginal, não
resultando em colonização ou supercolonização de qualquer outro patógeno oportunista
na flora, não resultando no aumento de bactérias doxiciclina resistentes e, assim, não
causando o desenvolvimento de resistência a vários antibióticos, de acordo com Walker
et al. (2005).

2.6.3 Associações

Llavaneras et al. (2001) realizaram um estudo em 30 ratos com periodontite
induzida para avaliar uma combinação modificada de doxiciclina e bifosfonados no
tratamento da doença, e concluiram que ocorreu uma redução eficiente na reabsorção
óssea e perda dental, redução de MMPs e sua ativação no tecido gengival resultando na
diminuição da atividade de elastase presente no tecido gengival extraído de ratos.

Lee et al. (2004 a) aplicaram um estudo em 19 pacientes com periodontite
crônica que receberam inicialmente raspagem e alisamento radicular subgengival e
randomizados para receber: 1) baixa dosagem de ibuprofeno de 50 mg 1 vez/dia ( 6
pacientes); 2) BDD 20 mg 2 vezes/dia (7 pacientes); 3) uma combinação de ibuprofeno
e BDD ( 6 pacientes). Previamente a realização da cirurgia de retalho mucoperiostal
foram coletados índice gengival e profundidade de sondagem e durante a mesma foi
removido tecido gengival para análise; seguiu-se com a medicação por 3 semanas,
sendo que após este período outra cirurgia foi realizada em outro local com nova coleta
de tecido gengival. Como resultado, o regime de ibuprofeno isolado não teve nenhum
efeito sobre a colagenase, gelatinase, e atividades de elastase nos tecidos gengivais de
pacientes com periodontite; BDD isolado resultou numa redução de 23% a 30% nesta
proteinase, e a combinação de BDD e ibuprofeno produziram uma redução maior de
43% a 75%.
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3 DISCUSSÃO

Na literatura Ciancio e Ashley (1998), Caton et al. (2000; 2001), Thomas;
Walker; Bradshaw (2000), Choi et al. (2004), Emingil et al. (2004 a;b) indicaram o uso
de doxiciclina baixa dosagem (20 mg) como um suplemento para raspagem e
alisamento radicular. Devendo ser ingerida

2 vezes/dia a intervalos de 12 h ,

normalmente na manhã e noite, por um período de até 9 meses, próximo as refeições,
permitida 1 h pelo menos antes ou 2 h depois das refeições, com água para reduzir a
irritação do esôfago e ulceração.

Os critérios de exclusão adotados por Caton et al. (2000, 2001), Golub et al.

(2001), Lee et al. (2004 b), Preshaw et al. (2004) foram padronizados nos seguintes
quesitos: gravidez ou lactação, terapia clinicamente significante com droga simultânea,

história de diabetes mellitus, um diagnóstico de infecção sistêmica, uma séria doença
médica como infecção renal ou flgado, a necessidade de profilaxia antibiótica prévia
terapia dental de rotina, história de hipersensibilidade a tetraciclina .

Diferiram entre si nos seguintes critérios de exclusão no que diz respeito ao
tempo para excluir o uso de terapia prévia com antibiótico, excluindo tetraciclina: os
seguinte autores Crout et al. (1996), Caton et al. (2000), Thomas; Walker; Bradshaw

(2000), Preshaw et al. (2004), Walker et al. (2005) relatam 48 dias ; Caton et al.
(2001), Lee et al. (2004 b) citaram 14 dias; Golub et al (2001), Novak et al. (2002),
Giirkan; Qinarcik; fltiseyinov (2005) optaram por 3 meses; sendo que Emingil et al.
.(2004 a e b) relataram 4 meses; e Choi et al . (2004) utilizaram 12 meses.
Uso prévio de tetraciclina como método de exclusão de 3 meses foi relatado por
Caton et al. (2000,2001), Golub et al. (2001), Novak et al. (2002), Preshaw et al.

(2004), Lee et al. (2004 b), Walker et al. (2005), Emingil et al. (2004 a, b) relataram 4
meses; Crout et al. (1996) e , Thomas; Walker; Bradshaw(2000) citaram 6 semanas.
Choi et al. (2004) relataram como critério de exclusão o não uso prévio de antibiótico
por 12 meses ao experimento. Gurkan; Qinarcik; Flliseyinov (2005) também excluiram
o uso de antiinflamatório não esteroidal 3 meses antes do estudo.
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Também diferiram no que se referia ao período sem tratamento periodontal
prévio ao estudo: nos últimos 6 meses segundo Caton et al. (2001), Emingil et al.

(2004 a, b) optaram por um período de 4 meses, 90 dias foi a escolha de Caton et al.
(2000), Novak et al. (2002), Lee et al. (2004 b), Preshaw et al. (2004), Gurkan;
Qinarcik; Hiiseyinov (2005) e, Walker et al. (2005).
Crout et al. (1996), Thomas et al. (1998), Novak et al. (2002), Lee et al. (2004
b), Walker et al. (2005) mostraram uma padronização no que se referia aos
procedimentos prévios onde todos os pacientes deveriam ter periodontite crônica
moderada a severa, isto 6, com mais de 30% dos sítios com perda de inserção 24 mm e

< 9 mm. Nos estudos de Thomas et al. (1998) e Walker et al. (2000) os pacientes
receberam terapia mecânica em apenas 2 quadrantes, isto não se justifica porque o
objetivo dos autores foi avaliar o uso de BDD como coadjuvante ao tratamento de
raspagem e alisamento radicular e se este exercia um efeito antimicrobial na microflora

associada à doença, respectivamente, podendo ser considerado antiético visto que todo
paciente que sera submetido a pesquisa deve receber o melhor tratamento existente até

aquele momento para doença em questão, e no caso da periodontite todos deveriam ter
recebido raspagem e alisamento radicular que é considerada o "padrão ouro" ( WOLF;

RATEITSCHAK; RATEITSCHAK, 2006).
Os autores não foram claros quanto ao número de fumantes existentes entre os
pacientes dos estudos, como pode ser observado no QUADRO 1. Caton et al. (2000,

2001), Emingil et al. (2004 a, b) ; Preshaw et al. (2004) e Giirkan; Qinarcik; Hilseyinov
(2005) informaram o número de fumantes, mas esse número não foi avaliado como
uma covariante nos resultados. Preshaw, Hefti e Bradshaw (2005) avaliaram somente
fumantes e ex-fumantes, considerados como não fumantes.
Quanto ao "longo tempo" de administração da droga ainda não ficou bem
elucidado quanto seria esse tempo, porque houve uma variação de 3 meses em Choi et
al. (2004), Emingil et al. (2004 a,b), Preshaw et al. (2004), Giirkan;Qinarcik; fliiseyinov

2005; 6 meses em Novak et al. (2002) até 9 meses em Thomas et al. (1998), Walker et
al. (2000), Caton et al. (2000, 2001), Lee et al. (2004 b), Preshaw; Hefti; Bradshaw

2005) e, Walker et al. (2005) de tratamento com doxiciclina. Mas ao comparar os
estudos, no que se refere a profundidade de sondagem, pode-se afirmar que a partir do
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primeiro mês já observa-se resultados estatisticamente significantes, segundo Novak et
al. (2002).

Resultados foram estatisticamente significantes, mas não foram clinicamente
significantes no que diz respeito a profundidade de sondagem e níveis de inserção. Nos
gráficos l e 2 pode-se observar os resultados finais dos estudos no que se refere a nível
de inserção e profundidade de sondagem, respectivamente.
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Graf. I: Média final dos estudos randomizados que avaliaram ganhos no nível de inserção (mm),
comparando BDD versus placebo
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Graf. 2: Média final dos estudos randomizados que avaliaram redução na profundidade de sondagem
(mm), comparando BDD versus placebo

Os estudos que avaliaram a mudança da microbiota oral , vaginal e fecal não
mostraram alterações na composição, nem supercolonização da microbiota residente ou
aparecimento de patógenos oportunistas, assim como, não revelaram resistência a

doxiciclina ou outros antibióticos (THOMAS et al., 1998; CIANCIO ; ASHLEY, 1998;
THOMAS; WALKER; BRADSHAW, 2000; WALKER et al., 2000; GOLUB et al.,

2001; CATON et al., 2000, 2001; PRESHAW et al.,2004; LEE et al. , 2004 b;
WALKER et al., 2005). Estes dados são um ponto positivo à doxiciclina permitindo seu
uso por um longo período sem danos adicionais ao paciente.

Segundo Crout et al. (1996), Golub et al. (2001), Choi et al. (2001), Emingil et
al. (2004 a, b) , Lee et al. (2004 b) e Giirkan; Qinarcik; Htiseyinov (2005) no que se
referia ao nível de MMPs no fluido crevicular gengival
estatisticamente significante para DBB em relação ao placebo.

obtiveram uma redução
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4 CONCLUSÃO

De acordo com a revisão de literatura apresentada no capitulo 2 concluiu-se que:

1)

A BDD associado a terapia mecânica padrão traz resultados estatisticamente

melhores quando comparada a terapia mecânica isolada, mas não significativamente
clínicos que possam indicar o seu uso.

2)

Quando BDD foi utilizada por períodos de até 9 meses os pacientes não

apresentaram mudanças na flora oral, vaginal ou fecal, como também, não possibilitou
uma colonização por patógenos oportunistas, o que se constitui uma vantagem em
relação aos antiinflamatórios que trazem riscos sérios gastrointestinais e cardíacos ao
paciente quando a droga é administrada por um longo período.

3) Mesmo reduzindo a produção de MMPs a BDD não conseguiu reverter ou deter a
progressão da doença periodontal. Deve-se levar em conta outros fatores envolvidos na
doença, com os derivados do acido araquidônico, as citocinas, fatores genéticos e
polimorfismos dos genes.

4) Se faz necessário a realização de pesquisas padronizados com acompanhamento
longitudinal, na modulação da periodontite agressiva que se comporta de forma
diferente da crônica, visto que possui um forte componente hereditário.

5) Deve-se levar em conta que cada sitio especifico reage de uma maneira diferente e,
que cada indivíduo possui uma resposta imune própria que pode ser modificada pela
microbiota oral e pela interação com o meio ambiente.
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