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RESUMO 

 

 

A proposta do nosso estudo foi comparar o número de células apresentadoras de 

antígenos (CAAs) presentes em biópsias de gengivite (G) e de hiperplasia gengival 

induzida por ciclosporina (HGIC). Vinte e oito biópsias de pacientes com G e 14 

biópsias de HGIC foram analisadas no epitélio de revestimento bucal (ERB), epitélio 

sulcular (ES) e no tecido conjuntivo (TC). O número de macrófagos (CD68+), de 

células de Langerhans (CD1a+) e de células dendríticas intersticiais (CDIs) (FXIIIA+) 

foi investigado por técnica imunoistoquímica. Células CD1a+/mm2 foram 

significantemente aumentadas na G quando comparada com HGIC, no TC, no ES e 

no ERB (p<0,05). Em contrapartida, o número de células CD68+ no TC e no ERB, e 

o número de células FXIIIA+/mm2 no TC foram aumentadas no grupo de HGIC  

(p<0,05). Ciclosporina A está relacionada com a diminuição de células de 

Langerhans. Podemos sugerir que este fato aumenta as infecções oportunistas, 

conseqüentemente, um maior número de macrófagos é necessário para combater os 

microorganismos. 

 

 

Palavras-Chave: Doença periodontal, ciclosporina A, células apresentadoras de 

antígenos, imunoistoquímica
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this study was to compare the number of antigen-presenting cells (APCs) 

observed in biopsies of gingivitis (G), and in cyclosporine-induced gingival 

overgrowth (CIGO). Twenty eight biopsies from patients with G, and 14 with CIGO 

were analyzed in oral epithelium (OE), sulcular/junctional epithelium (SJE), and 

connective tissue (CT). The number of macrophages (CD68+), Langerhans’cells 

(CD1a+), and interstitial dendritic cells (FXIIIA+) was investigated by 

immunohistochemistry. CD1a+ cells/mm2 were significantly increased in G when 

compared with CIGO, in CT, in SJE, and in OE (p<0.05). In contrast, the number of 

CD68+ in CT, and in OE, and FXIIIA+ cells/mm2 in CT were increased in CIGO group 

(p<0.05). Cyc losporine is related with the diminution of Langerhans’ cells. We can 

suggest that this fact increase opportunistic infections, consequently, a greater 

number of macrophages is necessary in order to combat the microorganisms. 

 

 

Keywords: Periodontal disease, cyclosporin A, antigen-presenting cell, 

immunohistochemical
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Pacientes transplantados de órgãos são submetidos, após o transplante, à 

terapia imunossupressora, a fim de minimizar os riscos de rejeição do órgão 

recebido. Dentre as drogas imunossupressoras existentes, a ciclosporina (CsA) vem 

sendo utilizada desde 1978, marcando uma nova fase na história médica dos 

transplantes, já que não só apresentava capacidade de aumentar significativamente 

a taxa de sobrevida dos pacientes, mas também de melhorar sua qualidade de vida 

(AFONSO; BELLO, SOARES, 2005). 

O mecanismo preciso da ação da CsA no sistema imunológico não está 

totalmente elucidado, contudo, há evidências de que preferencialmente atue nas 

células T, prejudicando a produção de IL-2 e outras linfocinas. Tem-se demonstrado 

que a CsA pode também inibir as funções de células acessórias e células 

apresentadoras de antígenos (KNIGHT et al., 1986). 

 Macrófagos e células dendríticas são células apresentadoras de antígenos 

(CAAs) e expressam moléculas co-estimulatórias especializadas necessárias para 

ativar células T. Contudo, esses tipos celulares só expressam essas moléculas 

quando adequadamente ativados no contexto da resposta à infecção. Células 

dendríticas (CDs) podem capturar, processar e apresentar uma imensa variedade de 

patógenos e antígenos, além de serem as mais importantes ativadoras de células T 

näive. Macrófagos são especializados em processar e apresentar antígenos de 

patógenos ingeridos e antígenos solúveis, e também são os alvos de ações 

subseqüentes de células T CD4 efetoras (JANEWAY Jr et al., 2001). 
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Embora a CsA tenha revolucionado a história dos transplantes, ela traz 

diversos efeitos colaterais aos seus usuários, sendo a hiperplasia gengival a 

principal alteração de interesse odontológico. 

A análise das células apresentadoras de antígenos na hiperplasia gengival 

induzida pela ciclosporina pode ajudar-nos a conhecer melhor a resposta 

imunológica dos tecidos periodontais de pacientes transplantados, bem como 

elucidar alguns aspectos etiopatológicos da hiperplasia gengival nesses indivíduos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Didaticamente, dividimos a revisão de literatura em 2 tópicos: 1) ciclosporina 

e seus efeitos no sistema imunológico e 2) células apresentadoras de antígenos: 

células dendríticas (células de Langerhans e células dendríticas intersticiais) e 

macrófagos. 

 

 

2.1 Ciclosporina e seus efeitos no sistema imunológico 

 

 

A CsA é um medicamento com potente ação imunossupressora tanto in vitro 

quanto in vivo. É universalmente utilizada como imunomodulador na prevenção de 

rejeição de transplantes de órgãos sólidos e de medula óssea, e no tratamento de 

doenças auto-imunes (FERGUSON; FIDELUS-CORT, 1983). 

Sua absorção se dá no intestino, com pico de concentração sérica após 3-4 

horas da ingestão, com meia vida variável de17 a 40 horas (BEVERIDGE; 

GRANTWOHL; MICHOT, 1981). Acumula-se no pâncreas, baço, fígado, tecido 

gorduroso, pulmão, rim, medula óssea, coração e sangue. A metabolização da droga 

ocorre no fígado e sua eliminação ocorre principalmente pelas vias biliares, 

diretamente nas fezes. 

Os efeitos colaterais relacionados com o uso contínuo da CsA têm sido 

relatados na literatura e incluem: nefrotoxicidade, hipertensão, hepatotoxicidade, 
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neurotoxicidade, diabetes, alteração no metabolismo ósseo e hiperplasia gengival  

(MARSHALL; BARTOLD, 1998). 

A hiperplasia gengival relacionada ao uso da ciclosporina acomete uma 

porcentagem que varia de 13% a 80% dos pacientes transplantados de órgãos que 

fazem uso desta droga (MARGIOTTA et al., 1996). A incidência e o grau de 

severidade estão na dependência de vários fatores tais como: suscetibilidade do 

paciente, dose de ciclosporina ingerida, associação com outros medicamentos, 

duração da terapia, controle do biofilme, dentre outros (RAMALHO et al., 2003). Na 

dependência destes fatores, o aspecto clínico da hiperplasia pode variar desde um 

discreto aumento da papila gengival até seu crescimento determinando a completa 

cobertura das coroas dentárias. 

O tratamento e a prevenção da HGIC estão relacionados a programas de 

higiene bucal acompanhados de plastias gengivais (SEYMOUR; SMITH; ROGERS, 

1987; SEYMOUR; SMITH, 1991; McGAW; LAM; COATES, 1987). A substituição da 

CsA por tacrolimus pode reduzir significativamente a HGIC, no entanto a troca de 

medicação imunomuduladora requer a análise criteriosa de cada caso em particular 

(BUSQUE et al., 1999; KHONLE et al., 1999; HARIKRISHNAN; HARDEN, 1999). 

A CsA atua em diferentes passos da resposta imunológica, podendo se ligar a 

todos linfócitos do sangue periférico, com ligação preferencial aos linfócitos T, onde 

compete pelos seus sítios de ligação, como o anti-CD3 (OKT3) (THOMSON; 

WEBSTER, 1988). 

Os efeitos nos linfócitos T têm sido extensivamente investigados. CsA inibe 

eventos de sinalização antígenos-dependente e diminui a proliferação de células T 

em resposta a mitógenos (THOMSON; WEBSTER, 1988). 
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Com relação ao ciclo celular, a CsA inibe o estágio de transição G0-G1 de 

células T humanas, sendo que o evento G1 é necessário para que linfócitos 

humanos sem mobilidade, adquiram capacidade de se locomover (WILKINSON; 

HIGGINS, 1987). 

Segundo Thomson e Webster (1988) a única ação irrefutável da CsA contra 

células T auxiliares é seu potente efeito inibitório na produção de linfocinas in vitro. 

Contudo, o mecanismo preciso pelo qual CsA bloqueia a transmissão de sinais 

antigênicos permanece obscuro, embora haja especulações de que seja resultado 

da interferência com vias de sinalização Ca2+ dependente. 

O’Valle et al. (1994) sugeriram um possível mecanismo imunorregulatório da 

patogênese da hiperplasia gengival causada pela CsA, uma vez que em 30 casos 

estudados, através de técnica imunoistoquímica, encontraram uma maior relação 

entre CD4/CD8 quando comparado com controles saudáveis. Além disso, o número 

células CD45+, CD4+ e CD68+ (marcadores para leucócitos, células T auxiliares e 

macrófagos, respectivamente) aumentaram conforme com o grau de hiperplasia 

gengival aumentava. 

Chen et al. (2004) analisaram in vitro os efeitos diretos da CsA em CDs, 

usando concentrações clinicamente relevantes. Examinaram se houve inibição da 

diferenciação de CDs e maturação fenotípica e encontraram que CsA pode alterar 

significantemente a capacidade migratória das CDs. Além disso, demonstraram que 

adicionando prostaglandina E2 exógena (PGE2) em culturas de CDs tratadas com 

CsA, houve restauração de sua capacidade migratória. Sugeriram, então, que a CsA 

afeta a função de CDs em várias etapas durante a resposta imunológica, incluindo a 

migração, sendo PGE2 um importante regulador da migração. 
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As CDs são consideradas células chave no desenvolvimento da pega do 

enxerto. Finalmente, a alta incidência de complicações infecciosas e de neoplasias 

malignas depois de transplantes pode ser explicada, pelo menos em parte, pela 

interferência de drogas imunossupressoras com as funções normais das CDs. 

Recentemente, os efeitos das drogas imunossupressoras nas funções específicas 

das CDs, como capturação de antígenos, maturação, migração e estimulação de 

células T, têm sido caracterizados (HESSELINK et al., 2005). 

2.2) Células apresentadoras de antígenos: células dendríticas e macrófagos 

Células apresentadoras de antígenos (CAAs) tais como CDs, macrófagos e 

linfócitos B são capazes de ingerir, processar e apresentar antígenos. Contudo, 

estas células têm diferentes funções imunológicas (PALUCKA et al., 1998), que 

serão abordadas a seguir. 

 

 

2.2.1 células dendríticas (células de Langerhans e células dendríticas intersticiais) 

 

 

Células dendríticas (CDs) formam um sistema de células apresentadoras de 

antígenos (CAAs) que é distribuído por todo o corpo. Estão presentes em pequenas 

populações em tecidos linfóides e não-linfóides e na circulação (Tabela 2.1). São 

caracterizadas por seu aspecto dendrítico e morfologia velada e por expressarem 

altos níveis de moléculas MHC (complexo principal de histocompatibilidade) classe II 

em sua superfície. São responsáveis por reconhecer, processar, reter, transportar os 

antígenos até sítios imunorreativos e apresentá-los aos linfócitos T (HEADINGTON; 

CÉRIO, 1990). São consideradas CAAs porque são as únicas capazes de iniciar 
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respostas imunes primárias, permitindo então o estabelecimento da memória 

imunológica (CUTLER; JOTWANI, 2004; BANCHEREAU; STEINMAN, 1998). Em 

seu estado imaturo, são eficientes células captadoras de antígenos e, em seu 

estado maduro, elas passam por alterações fenotípicas que facilitam sua migração 

através de órgãos linfóides para apresentação de antígenos às células T (NEUTRA, 

1998; STEINMAN; PACK; INABA, 1997b; BANCHEREAU; STEINMAN, 1998). 

 

Tabela 2.1 Sistema de células dendríticas: distribuição e nomenclatura 

Distribuição Nomenclatura 

Órgãos não-linfóides Células de Langerhans, CDs intersticiais 

Circulação Células veladas de linfáticos aferentes, CDs sanguíneas 

Órgãos linfóides CDs linfóides, células interdigitantes 

 

Hoje se sabe que, além da capacidade de estimular células T, as CDs 

apresentam importante papel no crescimento de células B e na secreção de 

imunoglobulinas (CAUX et al., 1997), podendo ativar diretamente células B naive e 

de memória. Acentuam a diferenciação de células B de memória voltada para 

células secretoras de IgG. Sendo assim, subtipos de CDs têm a capacidade de 

regular diretamente respostas de células B (BANCHEREAU et al., 2000). 

Foram primeiramente visualizadas como células de Langerhans na pele em 

1868, porém sua caracterização iniciou há cerca de 30 anos (BANCHEREAU; 

STEINMAN, 1998), pouco se sabendo ainda hoje sobre suas diferenças fenotípicas, 

morfológicas e principalmente funcionais. 

Segundo Peters et al. (1996) existem duas possíveis vias de desenvolvimento 

de CDs. Na primeira, as CDs derivam de um precursor mielóide que é comum na via 
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de desenvolvimento tanto de monócitos quanto de macrófagos. CDs descendem 

precocemente dentro desta linhagem e então aparecem no sangue como uma CD 

sanguínea, que completará sua diferenciação em CD após entrar no tecido. Na 

segunda, as CDs se desenvolveriam a partir de um monócito tardio, também 

chamado de célula indeterminada, a qual dependendo das citocinas presentes no 

microambiente, podem originar macrófagos ao invés de CDs. 

O desenvolvimento de sistemas de cultura de CDs in vitro tem auxiliado os 

pesquisadores a desenvolver grandes quantidades de CDs altamente purificadas. 

Elas têm sido cultivadas através de células progenitoras hematopoiéticas CD34+ 

presentes na medula óssea ou no sangue periférico e também de 3 precursores 

sanguíneos diferenciados de progenitores CD34+: monócitos CD14+, precursores 

CD11c+ e precursores CD11c- (PETERS et al., 1996; CUTLER; JOTWANI, 2004). 

Banchereau et al. (2000) verificaram em estudos de cultura de células que 

precursores mielóides CD34+ se diferenciam ou em monócitos (precursores de CDs 

CD14+ CD11c+) os quais produzem ou CDs imaturas em resposta ao fator 

estimulador de colônia granulócito/macrofágico (GM-CSF) e interleucina 4 (IL-4), ou 

em macrófagos em resposta ao fator estimulador de colônia de macrófago (M-CSF) 

(via intersticial). Progenitores mielóides também se diferenciam em precursores 

CD11c+ CD14-, os quais produzem ou células de Langerhans em resposta ao GM-

CSF, IL-4 e TGFβ, ou macrófagos em resposta ao M-CSF. Esses precursores 

tardios podem espontaneamente se diferenciar em CDs quando em cultura. 

Precursores de CD CD14- CD11c- IL-3Rα+ podem originar-se de progenitores 

CD34+ linfóides e se diferenciar em CDs imaturas em resposta a IL -3. CDs imaturas 

se diferenciam em CDs maduras em resposta a citocinas ou a produtos de 

patógenos (como por exemplo, ao lipopolissacarídio) (Figura 2.1). 
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Womer et al. (2005) estudaram os efeitos do transplante renal nas células 

dendríticas dos subtipos mielóide e linfóide do sangue periférico. Usando citometria 

de fluxo, os níveis de CDs do sangue periférico foram quantificados nos pacientes 

com doença renal em estágio final, antes do transplante e após o transplante. Os 

níveis de CDs nestes pacientes foram significantemente reduzidos quando 

comparados com indivíduos saudáveis. O uso de drogas imunossupressoras após o 

transplante renal resultou em uma dramática redução tanto das CDs mielóides 

quanto das CDs linfóides. Os níveis de ambos subtipos de CDs foram 

significantemente menores do que os encontrados em pacientes saudáveis. Os 

achados sugeriram que os níveis de CDs refletem o grau de imunossupressão dos 

pacientes transplantados em decorrência da terapia imunossupressora. Para os 

autores, o monitoramento dos níveis periféricos de CDs pode representar uma nova 

estratégia para predizer resultados importantes tais como rejeição aguda, perda do 

órgão transplantado e complicações infecciosas, uma vez que esses eventos só 

ocorrem quando há uma queda no estado imunológico do indivíduo.
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Figura 2.1- Possíveis vias de desenvolvimento de células dendríticas (adaptado de 
BANCHEREAU et al., 2000) 

 

Em suma, o ciclo de vida das CDs (ou o processo de maturação) se inicia na 

medula óssea, através de células precursoras (CHAPUIS et al., 1997). Estas células 

precursoras migram para os tecidos periféricos e lá residem no estado imaturo. 

Neste estado, as CDs são eficientes células captadoras de antígenos e apresentam 

capacidade de processá-los. Posteriormente, passam por alterações fenotípicas que 

facilitam a migração aos órgãos linfóides, através da linfa ou do sangue. Nos órgãos 

linfóides, as CDs perdem a habilidade de capturação e processamento de antígenos 

e adquirem capacidade de apresentá-los aos linfócitos T. Nesta nova fase, as CDs 

são consideradas e denominadas de células dendríticas maduras (ROMANI; 

SCHULER, 1992; CHAPUIS et al., 1997). 
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2.2.1.1 células de Langerhans (CLs) 

 

São as CDs não-linfóides mais bem caracterizadas e estudadas (STEINMAN, 

1991) e são fortemente positivas para o anticorpo anti-CD1a. Estão localizadas nas 

camadas suprabasais do epitélio e constituem 2-8% das células intra-epiteliais. 

Epitélios não queratinizados requerem maior quantidade de CLs para proteger 

adequadamente o tecido (BARRETT; CRUCHLEY; WILLIAMS, 1996). Na gengiva, 

CLs estão presentes no epitélio sulcular mas não estão presentes no epitélio 

juncional, nem no epitélio juncional longo de bolsas periodontais (NEWCOMB; 

POWELL, 1986). 

Apresentam em sua ultra-estrutura grânulos de Birbeck que, segundo Lappin, 

Kimber e Norval (1996) podem ser importantes na endocitose mediada por receptor 

e no processamento do antígeno intracelular. Contudo, há alguma evidência de que 

os grânulos de Birbeck podem não ser um requisito absoluto para a atividade 

funcional das células de Langerhans. 

Kinane, Drummond e Chisholm (1990) avaliaram 7 pacientes com HGM 

induzida por fenitoína e compararam com 5 indivíduos com gengivite marginal 

crônica. Biópsias gengivais foram realizadas e os cortes congelados submetidos à 

técnica imunoistoquímica usando anticorpo monoclonal OKT6, e o número de CLs 

foi contado. Na HGM houve um marcante aumento nas CLs quando comparado com 

a gengivite crônica. Uma vez o tratamento periodontal terminado, ambos os grupos 

apresentaram uma redução no número de CLs. Contudo, os níveis de CLs na HGM 

permaneceram significantemente maiores do que na gengivite crônica. Os achados 

sugeriram que o número de células de Langerhans é elevado na gengivite crônica e 
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na hiperplasia gengival induzida pela fenitoína, em decorrência do acúmulo de placa 

bacteriana. 

Nurmenniemi, Pernu e Knuuttila (1999) comparando a distribuição de CLs 

CD1a+ presentes na gengiva normal e na HGM induzida por nifedipina e por drogas 

imunossupressoras, observaram que, o número de células CD1a+ foi 

significantemente menor nos grupos de pacientes medicados do que no grupo 

controle em todo epitélio analisado (epitélio oral, epitélio sulcular oral, epitélio 

sulcular) e também no tecido conjuntivo próximo ao epitélio sulcular. Além disso, 

houve significantemente menor quantidade de células CD1a+ no epitélio sulcular no 

grupo nifedipina quando comparado com o grupo de drogas imunossupressoras. 

Concluíram que o número reduzido de células CD1a+ encontrado na hiperplasia 

gengival induzida por nifedipina foi semelhante ao número reduzido de células 

CD1a+ encontrado na hiperplasia gengival induzida por drogas imunossupressoras. 

Teunissen et al. (1991) investigaram os efeitos da CsA tanto na capacidade 

de células de Langerhans estimularem células T alogênicas quanto na apresentação 

de antígenos a células T autólogas. Células de Langerhans foram tratadas com CsA 

e o resultado foi uma diminuição dose-dependente (de até 90%) da capacidade 

funcional delas em estimular células T. Os autores concluem que a supressão da 

função imunoestimulatória seja um efeito direto da CsA nas células de Langerhans. 

Séguier, Godeau e Brousse (2000a) fizeram análise imunoistoquímica e 

morfométrica de linfócitos intra-epiteliais e de CLs no tecido gengival humano 

saudável e doente. Gengiva de pacientes sem doença periodontal, gengiva de 

pacientes com gengivite e de pacientes com periodontite crônica foram 

quantitativamente analisadas para populações de células CD1a+, CD45RB+, CD3+, 

CD8+, CD20+, TIA-1+ e GrB+ e para a fração de área ocupada por fibras colágenas 
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no tecido conjuntivo gengival próximo ao epitélio. Os resultados mostraram que o 

número de linfócitos intra-epiteliais foi significantemente maior no grupo controle, 

exceto as células CD20+. Significante diminuição no número de células CD1a+ 

também foi encontrada nos grupos doentes quando comparados com o controle. 

Contudo, nenhuma diferença foi encontrada no número de células CD1a+ entre o 

grupo com gengivite e o grupo com periodontite. Este trabalho demonstrou uma 

diminuição no número de células CD1a+ de acordo com a agressividade da DP, 

estimada pelo número de CLs intra-epitelial e pela fração de área ocupada por fibras 

colágenas. 

Análise morfológica quantitativa de CLs foi realizada por Séguier et al.(2000b) 

em gengiva humana saudável e doente. Foram utilizadas amostras gengivais de 11 

controles saudáveis, 8 pacientes com gengivite e 12 pacientes com periodontite do 

adulto crônica. Os resultados mostraram que na camada basal dos grupos 

experimentais, o perímetro, a superfície e o diâmetro das LCs CD1a+ foram 

significantemente diminuídos quando comparados com aqueles das camadas 

suprabasais do epitélio do mesmo grupo. Além disso, CLs CD1a+ se tornaram mais 

arredondadas, quando localizadas próximo à membrana basal. Nas camadas 

suprabasais do grupo com periodontite o perímetro, a superfície e o diâmetro das 

LCs CD1a+ foram significantemente diminuídos e o fator forma significantemente 

aumentado quando comparado com o grupo controle. Este trabalho trouxe 

evidências para a presença de variações morfológicas importantes nas CLs CD1a+ 

de acordo com sua localização dentro do epitélio e a agressividade da DP. Os 

autores sugeriram que as alterações morfológicas observadas poderiam refletir uma 

adaptação celular durante a transmigração epitelial e eventualmente estarem 

envolvidas na estimulação imunológica durante a periodontite. 



 22 

Mariani et al. (2004) estudaram as características ultra-estruturais do epitélio 

gengival em pacientes transplantados renais e, em particular, as células de 

Langerhans com o objetivo de verificar se modificações ultra-estruturais poderiam 

explicar a hiperplasia gengival. Usando microscopia eletrônica e marcador 

imunoistoquímico S100 em microscopia ótica, examinaram espécimes gengivais 

obtidos de 18 pacientes transplantados renais que apresentavam hiperplasia 

gengival seguida do tratamento com CsA. A hiperqueratose mostrada pelo epitélio, e 

especialmente a ausência de grânulos de Birbeck nas células de Langerhans 

observadas nas seções seriadas permitiram os autores correlacionarem os dados da 

imunodeficiência que afetam o epitélio no complexo mecanismo determinante da 

hiperplasia. Concluíram que a responsabilidade da hiperplasia gengival não pode ser 

atribuída apenas ao tecido conjuntivo, mas também ao epitélio. 

 

 

2.2.1.2 células dendríticas intersticiais 

 

 

As CDs intersticiais (células FXIIIA+) são residentes normais da submucosa e 

derme. Acredita-se que tenham papel importante na regulação da resposta 

imunológica. Sua morfologia e expressão de HLA-DR sugerem que sejam capazes 

de processar e apresentar antígenos (CERIO et al., 1990). Tem sido postulado que 

estejam envolvidas na resposta imunológica e inflamatória de diversas lesões, bem 

como apresentam um importante papel nos processos reparativos (REGEZI et al., 

1994). 
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Células FXIIIA+ representam populações específicas de CDs e são muitas 

vezes encontradas em associação com vasos sanguíneos. Parecem participar de 

lesões reativas orais e em neoplasias, como potente CAAs. Têm sido encontradas 

em maior número em várias condições inflamatórias, incluindo úlceras aftosas. 

Alterações em tamanho, forma e distribuição bem como a presença aumentada e 

localização perivascular poderiam indicar seu envolvimento em mecanismos 

inflamatórios locais (DEREKA et al., 2004). 

Uma diferença funcional entre as células de Langerhans e as células 

dendríticas intersticiais é que apenas estas estimulam diretamente as células B 

naive a produzir anticorpos (CAUX et al., 1997). 

Mosher et al. (1979) mostraram que a fibronectina é um substrato para o 

FXIIIA e ela pode ser substituída pelo colágeno tipo I e III através do FXIIIA. 

Utilizaram gel de eletroforese para investigar esta substituição da fibronectina para 

colágeno por intermédio do FXIIIA. Acreditam que essa substituição possa ser 

importante para a cicatrização normal de tecidos, para a fibrilogênese do colágeno e 

também para a embriogênese. 

Toida et al. (1989) analisaram a distribuição de células FXIIIA+ em várias 

lesões bucais e maxilofaciais. Através de técnica imunoistoquímica, as seguintes 

lesões foram analisadas: 1 caso de HGM dilantínica, 3 casos de granuloma 

piogênico gengival, 3 casos de fibroma, 7 casos de carcinoma epidermóide, 2 casos 

de adenite submandibular esclerosante crônica e 1 caso de displasia fibrosa. Todos 

os espécimes apresentavam também uma porção de tecido não acometido pelas 

lesões e estas regiões também foram examinadas. Os resultados mostraram células 

FXIIIA+ esparsas nos tecidos normais, mas evidentemente abundantes no tecido 

conjuntivo fibroso de lesões inflamatórias e neoplásicas. Os autores sugerem que as 
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células FXIIIA+ apresentam um importante papel no processo de fibrose em várias 

lesões orais. 

Regezi, Nickoloff e Headington (1992) determinaram a presença e 

distribuição de células FXIIIA+ e células CD34+ na submucosa oral e em algumas 

lesões fibrovasculares (fibroma, fibroma ossificante periférico, lesão periférica de 

células gigantes, granuloma piogênico, linfangioma, histiocitoma fibroso benigno, 

histiocitose idiopática, angiofibroma). Através da análise imunoistoquímica, 

observaram que as células FXIIIA+ foram abundantemente presentes em tecidos 

normais com distribuições características: associadas ao colágeno, aos vasos 

sanguíneos e aos vasos linfáticos. A porcentagem de células FXIIIA+ nas lesões 

orais foi: fibroma10-30%, fibroma ossificante periférico 5-10%, lesão periférica de 

células gigantes 0-5%, granuloma piogênico 5-20%, linfangioma 0%, histiocitoma 

fibroso benigno 5-25%, histiocitose idiopática 0%, angiofibroma10-20%. Com relação 

às células FXIIIA+, os autores concluíram que são células residentes normais da 

submucosa e que participam na formação de algumas lesões reativas e neoplásicas 

orais. 

 

 

2.2.2) Macrófagos 

 

 

Macrófagos fazem parte da resposta imune inata. Diferente das células B e T, 

eles não contêm nenhum receptor específico. Continuamente fagocitam proteínas 

próprias e células durante reparo tissular normal. Todas estas proteínas são 

degradadas e apresentadas ao complexo de histocompatibilidade principal classe II 
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(CHP-II). Essas proteínas próprias, contudo, não ativam células T porque na 

ausência de infecção, macrófagos expressam baixos níveis de CHP-II, e 

praticamente não apresentam papel co-estimulatório (JANEWAY Jr et al., 2001). 

São importantes células fagocíticas que capturam microorganismos invasores 

e participam da sua eliminação tanto por citólise direta quanto pela apresentação de 

peptídeos a células T e indução de imunidade específica. Macrófagos também 

secretam citocinas e mediadores lipídicos que regulam a resposta imunológica, 

incluindo TNF-α, IL-1, IL-6, fator ativador de plaquetas (PAF), e PGE2 (AL-DARMAKI 

et al., 2003). 

Manca, Kunkl e Celada (1985), observaram inibição da função acessória de 

macrófagos in vitro pela ciclosporina. Inicialmente, adicionaram à cultura de 

macrófagos, CsA. Após, células T foram introduzidas. Foi observada uma redução 

na proliferação de células T em 5% e, conseqüentemente, houve prejuízo na 

produção de interleucina-2. Os autores concluíram que a inibição induzida pela CsA 

nas funções de células T (proliferação e produção de IL-2) seja parcialmente devido 

ao efeito da droga nas funções acessórias dos macrófagos. 

Palay et al. (1986) avaliaram in vitro a influência da ciclosporina na ativação 

de células T pelos macrófagos. A ativação de células T por antígenos derivados da 

Listeria monocytogenes foi monitorada através da produção de IL-2. Quando CsA foi 

adicionada na cultura de macrófagos, foi observada uma população celular com 

capacidade marcadamente diminuída de ativar linfócitos T. Contudo, não 

observaram diminuição na quantidade de macrófagos. 

Topoll et al. (1989) investigaram se macrófagos funcionalmente diferentes 

estavam presentes na gengiva clinicamente saudável e durante gengivite 

experimental. Oito homens foram introduzidos em um programa de higiene oral até 
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que todos apresentaram índice de placa e índice gengival igual a zero. Durante os 

19 dias subseqüentes, a higiene oral foi abandonada. Índices clínicos foram 

mensurados e biópsias gengivais foram realizadas nos dias 0, 2, 4, 7, 11 e 14. Os 

espécimes foram congelados e incubados com os seguintes anticorpos: 25F9 

(macrófagos residentes), 27E10 (macrófagos inflamatórios) e RM 3/1 (macrófagos 

intermediários no tecido em cicatrização). Os macrófagos inflamatórios 

apresentaram uma redução significante durante a fase de higiene oral e um 

significante aumento durante a gengivite experimental. Uma vez que 27E10 

representa um tipo de macrófago ativado, que é induzido por fatores ativadores de 

macrófagos (como LPS), o aparecimento deste subtipo reflete o influxo de 

macrófagos inflamatórios em resposta ao acúmulo de bactérias. Além disso, os 

autores acreditam que se este subtipo foi associado a altos valores de índice 

gengival, este macrófago pode ser o gatilho da resposta imune. Contudo, não pôde 

ser decidido se 27E10 atua como célula acessória pela indução de linfócitos T 

auxiliares ou como células efetoras por exercer efeitos citotóxicos nas bactérias. 

Com relação às células RM 3/1, houve um aumento significante ao final da fase de 

higiene oral e uma diminuição durante a fase de gengivite experimental. Não houve 

diferenças no número de células 25F9+ durante todo o estudo. Os autores concluem 

que a inflamação gengival experimental é caracterizada pelo aparecimento e 

desaparecimento de subpopulações de macrófagos diferentes e que essas 

alterações podem estar associadas com lesões periodontais destrutivas. 

Schlegel Gomez et al. (1995) analisaram imunoistoquimicamente o padrão de 

expressão dos antígenos 27E10 (macrófagos inflamatórios), 25F9 (macrófagos 

residentes) e RM3/1 (macrófagos intermediários no tecido em cicatrização) em 29 

biópsias de espécimes de diferentes estágios de gengivite e periodontite. 
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Macrófagos de cada subtipo exibiram um padrão diferente de localização. A região 

suprabasal do epitélio de revestimento oral mostrou uma expressão constante de 

27E10, independentemente do estágio de inflamação. Em contrapartida, todas as 

camadas do epitélio sulcular na gengivite e das bolsas periodontais na periodontite 

foram fortemente positivas para 27E10, indicando ativação imunológica. O antígeno 

25F9 foi expresso na camada basal do epitélio independente do estágio de 

inflamação, ao passo que RM3/1 foi constantemente negativo nos queratinócitos. O 

padrão de expressão desses marcadores de macrófagos funcionalmente diferentes 

indica variação na diferenciação e ativação, sugerindo a participação destas células 

na resposta imune local em infecções periodontais. 

Pernu e Knuuttila (2001) avaliaram se havia diferenças nas subpopulações de 

macrófagos e linfócitos no tecido conjuntivo de hiperplasia gengival associada a 

nifedipina e CsA humana. Biópsias gengivais foram obtidas de 9 pacientes tratados 

com nifedipina e de 13 pacientes transplantados renais tratados com ciclosporina, 

sendo que 9 deles também recebiam nifedipina. Trinta espécimes gengivais de 

indivíduos saudáveis foram usados como controle. As células foram avaliadas 

usando técnica imunoistoquímica. Em relação aos macrófagos, eles observaram 

que, em ambos grupos de medicamentos, as proporções de células CD68+ foram 

maiores do que no grupo controle. Para os autores, o aumento no número de células 

CD68 confirma um papel dos macrófagos na hiperplasia gengival induzida por 

drogas. 

Nurmenniemi et al. (2002) estudaram subpopulações de macrófagos na 

hiperplasia gengival induzida por nifedipina e medicação imunossupressora. 

Biópsias gengivais foram obtidas de 11 pacientes tratados com nifedipina, 22 

pacientes transplantados renais tratados com medicação tripla (azatioprina, 
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prednisolona e ciclosporina) e de 28 pacientes saudáveis. Foram analisados: 27E10 

(macrófagos inflamatórios), 25F9 (macrófagos residentes) e RM3/1 (macrófagos 

reparativos). As células estudadas foram avaliadas em 3 áreas: tecido conjuntivo 

próximo ao epitélio oral, tecido conjuntivo próximo ao epitélio sulcular e região 

central do tecido conjuntivo. Grande quantidade de macrófagos 27E10+ no tecido 

conjuntivo foi encontrada em todos os grupos de medicamentos (nifedipina; drogas 

imunossupressoras e nifedipina; drogas imunossupressoras) quando comparados 

com o grupo controle, exceto no tecido conjuntivo próximo ao epitélio sulcular no 

grupo de drogas imunossupressoras. Neste local, a maior quantidade de células 

27E10+ foi no grupo com imunossupressão quando comparado com o grupo 

controle e o grupo da nifedipina. Número de células RM3/1+ próximo ao epitélio oral 

foi significantemente maior no grupo de drogas imunossupressoras do que no grupo 

controle. Macrófagos 25F9+ foram menos encontrados próximo ao epitélio sulcular 

no grupo de imunossupressão e mais encontrados no centro do tecido conjuntivo no 

grupo nifedipina quando comparado com o controle. Para os autores, os resultados 

mostraram que a natureza da hiperplasia gengival induzida por drogas difere de 

alguma forma entre as medicações imunossupressoras e a nifedipina. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Comparar quantitativamente a expressão de células apresentadoras de 

antígenos na hiperplasia gengival induzida por ciclosporina (HGIC) de indivíduos 

transplantados renais com a expressão de células apresentadoras de antígenos em 

espécimes de gengivite (G) de indivíduos normorreativos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Análise imunoistoquímica foi realizada em 14 espécimes de tecido gengival 

oriundos de HGIC de pacientes transplantados renais (grupo de estudo) e em 28 

espécimes de gengivite de pacientes sistemicamente saudáveis (grupo controle), 

obtidos do arquivo do Serviço de Patologia Cirúrgica da Disciplina de Patologia 

Bucal da FOUSP. O diagnóstico, tanto dos espécimes do grupo de estudo quanto 

dos espécimes do grupo controle, foi obtido por exame histopatológico, através de 

lâminas coradas pela Hematoxilina & Eosina. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da FOUSP (protocolo 144/04) (ANEXO A). 

 

Imunoistoquímica 

 

 

Antes do processamento dos espécimes, os mesmos foram fixados em formol 

10% por um período de 24 a 48 horas. 

A análise das CDs foi feita pela técnica imunoistoquímica da streptavidina-

biotina, segundo metodologia usada no Laboratório de Imunoistoquímica da 

Disciplina de Patologia Bucal da FOUSP e recomendações dos fabricantes. Os 

seguintes antígenos foram pesquisados: CD68 (macrófagos), CD1a (células de 

Langerhans), FXIIIA (CDs intersticiais). A diluição de cada anticorpo primário, clone, 

células marcadas e fabricantes estão mencionados na Tabela 4.1. 

As amostras, fixadas em formol a 10% e emblocadas em parafina, foram 

submetidas a cortes de 3µm e estes estendidos em lâminas de vidro previamente 
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limpas e desengorduradas, preparadas com uma solução de 3-aminotrietoxisilano 

(50ml) (Sigma Chemical CO., St Louis, MO, USA) e álcool absoluto (250ml), e 

permaneceram em estufa por um período de 24 horas. 

Após a desparafinização em xilol à 60º C por 30 minutos e xilol à temperatura 

ambiente por 20 minutos, os cortes passaram por hidratação em cadeia 

descendente de etanol, a partir de 3 passagens em etanol absoluto, seguido por 

etanol 95%, 85%, 80%, durante 5 minutos cada. Com o objetivo de se retirar o 

pigmento formólico, os cortes foram submetidos à solução de hidróxido de amônio a 

10% em etanol 95% durante 10 minutos. Logo após, os preparados foram lavados 

em água corrente por 10 minutos e depois em duas passagens de água destilada. 

Para receberem o anticorpo primário, a fim de que fosse feita a identificação 

do antígeno CD1a, as lâminas preparadas submeteram-se a um tratamento com 

ácido cítrico 10mM (pH 6) em banho-maria a 96.5ºC por 30 minutos. Para o CD68, o 

tratamento foi realizado com ácido cítrico 10mM (pH 6) em microondas por 10 

minutos. O FXIIIA não necessitou de tratamento, segundo instruções do próprio 

fabricante. 

Em seguida, os cortes foram submetidos ao bloqueio da peroxidase 

endógena tecidual, por meio de duas passagens de 15 minutos cada em solução de 

peróxido de hidrogênio 20 volumes com metanol (1:1). A partir de então, todos os 

procedimentos foram precedidos de lavagens em tampão TRIS pH 7.4 (Tris-hidroxi-

metilaminometano, Sigma Chemical CO, St Louis, MO, USA). 

Após a lavagem em TRIS, todos os procedimentos foram realizados em 

máquina (Dakoautostainer Universal staining system, DAKO). Para os anticorpos 

secundário e terciário, foi utilizado Kit Dako LSAB® + System. HRP (Dako 

Corporation, Carpinteria, CA93013 USA). A diaminobenzidina (D.A.B., DAKO) foi o 
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cromógeno de escolha. As lâminas foram contra-coloradas com Hematoxilina de 

Mayer. 

Depois de retirada as lâminas da máquina, os cortes foram desidratados em 

cadeia crescente de etanol, diafanizados em xilol e montados em resina Permount  

(Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ, USA). 

Para o controle negativo, algumas lâminas foram processadas sem o 

anticorpo primário. Controles internos foram usados como controle positivo para os 

anticorpos estudados. 

As células positivas para cada anticorpo de cada espécime foram contadas 

por observador previamente calibrado, em microscópio ótico de luz, com auxílio de 

retículo de contagem quadriculado (0,25 mm2) a fim de se evitar a recontagem das 

células. As células consideradas CD1a+ e FIIIA+ foram àquelas marcadas pelo 

cromógeno que apresentaram corpos celulares com núcleo mostrando um ou mais 

prolongamentos citoplasmáticos, com aumento de 400X (SÉGUIER, GODEAU, 

BROUSSE, 2000a). As células CD68+ foram aquelas que apresentaram sua 

membrana citoplasmática marcada pelo cromógeno. Em aumento de 40X, cada 

campo histológico foi digitalizado por uma placa de aquisição de imagem chamada 

de Captivator e transferido para o software ImageLab 2000, no qual mensuramos a 

área em mm2. A quantidade de células marcadas foi então, mensurada por mm2 (nº 

células/ mm2). 

As células positivas foram contadas em três regiões do tecido gengival: 

epitélio de revestimento bucal (ERB), epitélio sulcular (ES) e tecido conjuntivo (TC) 

(Figura 4.1). Para o anticorpo anti-FXIIIA, as regiões ERB e ES não foram incluídas 

na contagem, uma vez que as células FXIIIA+ não são encontradas nessas 
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localizações. Vale ressaltar que toda a extensão de todos os cortes histológicos foi 

contada. 

Diferenças entre os grupos foram analisadas estatisticamente através do 

teste de ANOVA comparando a média de células/mm2.  Significância estatística foi 

definida quando p< 0,05. 

 

Tabela 4.1 - Anticorpos primários utilizados nos experimentos 

Clone Anticorpo Células Marcadas Diluição Fabricante 

KP1 CD68 Macrófagos 1/500 DAKO 

010 CD1a Células Langerhans 1/100 DAKO 

Ab-1 FXIIIA CDs intersticiais 1/500 Neo Markers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 – Regiões do tecido gengival estudado: epitélio de revestimento bucal (ERB), 

epitélio    sulcular (ES), tecido conjuntivo (TC) 
 

ERB 

TC 
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5 RESULTADOS 

 

 

O número de células CD68+/mm2 foi significantemente maior na hiperplasia 

gengival quando comparado com a gengivite tanto no epitélio de revestimento bucal 

(1.3917 na HGIC e 0.6352 na G) quanto no tecido conjuntivo (15.7183 na HGIC e 

13.6589 na G). As contagens de cada caso estudado estão expostas nos Anexos B, 

C e D. Não foi possível estabelecer uma correlação entre gengivite e hiperplasia 

gengival para células CD68+ no epitélio sulcular (Figura 5.1:b, c, e, f) (Gráfico 5.1). 

O número de células FXIIIA+/mm2 foi significantemente maior na hiperplasia 

gengival (37.734) quando comparado com a gengivite (13.6589) no tecido conjuntivo 

(Figura 5.1: h, i) (Gráfico 5.2). 

O número de células CD1a+/mm2 foi significantemente maior na gengivite 

quando comparado com a hiperplasia gengival nas três regiões estudadas: epitélio 

de revestimento bucal (7.0343 na G e 4.3336 na HGIC), epitélio sulcular (7.0493 na 

G e 2.3121 na HGIC) e tecido conjuntivo (9.2000 na G e 1.6820 na HGIC) (Figura 

5.2: a, b, c, d, e, f) (Gráfico 5. 3). 
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Gráfico 5.1 - Número médio de células CD68+ presentes na gengivite e na hiperplasia gengival 
induzida pela ciclosporina nas três regiões estudadas e desvio padrão 
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Gráfico 5.2 - Número médio de células FXIIIA+ presentes na gengivite e na hiperplasia gengival 
induzida pela ciclosporina no tecido conjuntivo e desvio padrão 
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Gráfico 5.3 - Número médio de células CD1a+ presentes na gengivite e na hiperplasia gengival 
induzida pela ciclosporina nas três regiões estudadas e desvio padrão 
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 6 DISCUSSÃO 

 

 

De modo geral, o presente estudo evidenciou alterações quantitativas de 

células apresentadoras de antígenos na hiperplasia gengival induzida pela 

ciclosporina (HGIC) quando comparada com a gengivite de pacientes saudáveis, em 

todas as regiões estudadas. Estes achados mostram que a ciclosporina interfere na 

expressão de células apresentadoras de antígenos, o que nos leva a inferir que a 

resposta imunológica no tecido gengival de indivíduos transplantados é alterada pela 

ciclosporina. 

CD1a+ é um marcador de células de Langerhans, caracterizado pela 

expressão de grânulos de Birbeck. O número de CDs CD1a+/mm2 foi 

significantemente maior na gengivite de pacientes saudáveis quando comparado 

com a hiperplasia gengival de pacientes transplantados tanto no epitélio de 

revestimento oral, quanto no epitélio sulcular e no tecido conjuntivo.  

Nurmenniemi, Pernu e Knuuttila (1999) estudaram a densidade de células de 

Langerhans CD1a+ em gengiva humana normal e na hiperplasia gengival induzida 

por nifedipina e por medicação imunossupressora, encontrando resultados bastante 

semelhantes aos nossos. A expressão de células CD1a+ foi significantemente 

menor nos grupos medicados do que no grupo controle em todas as regiões 

epiteliais estudadas e no tecido conjuntivo próximo ao epitélio sulcular. A grande 

importância desses resultados está no fato de termos observarmos em espécimes 

gengivais o que Furue e Katz (1988) demonstraram em cultura de células de 

camundongos: ciclosporina inibe proliferação de células de Langerhans e prejudica a 

sua função. 
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Essa diminuição no número de células de Langerhans parece não ocorrer na 

hiperplasia gengival medicamentosa induzida pela fenitoína, como o observado em 

estudo realizado por Kinane, Drumond e Chisholm (1990). Comparando o número de 

células de Langerhans presente na hiperplasia gengival induzida pela fenitoína com 

a gengivite crônica de pacientes saudáveis, houve um marcante aumento nos 

espécimes de hiperplasia gengival. Os achados sugeriram que o número de células 

de Langerhans é elevado na gengivite crônica e na hiperplasia gengival induzida 

pela fenitoína, em decorrência do acúmulo de placa bacteriana e, principalmente, 

pelo fato do paciente não ser imunossuprimido nesses casos. Essas diferenças de 

achados entre estudos de tipos diferentes de hiperplasias gengivais 

medicamentosas se devem ao fato de os mecanismos pelos quais cada droga atua 

serem diferentes. 

Em contrapartida, quando comparamos os nossos resultados com os 

resultados encontrados em outro grupo de indivíduos imunossuprimidos, os 

indivíduos HIV+, os quais apresentam grande suscetibilidade a periodontite crônica, 

encontramos similaridades. Myint, Yuan e Schenck (2000) observaram no epitélio 

gengival oral na periodontite crônica de pacientes HIV+ uma diminuição no número e 

no padrão de distribuição de células de Langerhans quando comparados com 

indivíduos HIV -. Considerando que pacientes HIV+ se tornam cada vez mais 

suscetíveis à periodontite crônica conforme a infecção pelo HIV prossegue, para os 

autores, os resultados deste estudo sugerem que o tecido gengival pode também 

ser afetado pela baixa da imunidade desses pacientes. 

Células FXIIIA+ representam CDs intersticiais. No presente estudo, o número 

de células FXIIIA+ foi significantemente maior no grupo de hiperplasia gengival 

induzida pela ciclosporina. Também tem sido demonstrado que células que contêm 
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FXIIIA estão aumentadas em lesões fibrosas, como na hiperplasia gengival 

dilantínica, fibromas, displasia óssea fibrosa (TOIDA et al., 1989). Os achados 

obtidos no presente estudo sugerem que células contendo FXIIIA apresentam 

importante papel no processo de fibrose da hiperplasia gengival. Esta hipótese é 

sustentada por Mosher, Schad e Kleinman (1979) que mostraram que a fibronectina 

e o colágeno servem de substrato para o FXIIIA, sugerindo um provável papel na 

organização do tecido conjuntivo e, conseqüentemente, no processo de fibrose 

desses tecidos. O que não se sabe, é se essa grande quantidade de células FXIIIA+ 

presente na hiperplasia gengival induzida pela ciclosporina e nas outras 

fibromatoses representa um fator causal no desenvolvimento da hiperplasia ou se é 

apenas uma conseqüência natural após a hiperplasia do tecido. Nosso estudo não 

foi capaz de esclarecer essa questão. 

Macrófagos são considerados os principais mediadores da renovação, 

manutenção e reparo do tecido conjuntivo (NURMENNIEMI et al., 2002). Foram 

estatisticamente mais prevalentes no tecido conjuntivo e no epitélio de revestimento 

oral de pacientes transplantados que no tecido conjuntivo e no epitélio de 

revestimento oral de pacientes saudáveis. Este resultado está de acordo com Pernu; 

Knuuttila (2001) que avaliaram se havia diferenças nas subpopulações de 

macrófagos e linfócitos no tecido conjuntivo de hiperplasia gengival induzida pela 

nifedipina e pela CsA. Com relação aos macrófagos, eles observaram que em 

ambos grupos medicados, a proporção de células CD68+ foi maior que a proporção 

de células no grupo controle. Para os autores, o aumento de células CD68 sustenta 

um papel dos macrófagos na indução da hiperplasia gengival induzida por drogas. 

Basicamente, existem três subpopulações de macrófagos: macrófagos 

inflamatórios, residentes e reparati vos. Segundo Pernu e Knuuttila (2001) o aumento 
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no número de células CD68+ na gengiva especialmente próximo ao epitélio de 

revestimento oral sugere que a população de células seja formada por macrófagos 

reparativos e não por macrófagos inflamatórios. Para Schlegel Gomez et al. (1995) 

se células CD68+ fossem macrófagos inflamatórios/exsudativos, as células 

marcadas deveriam estar aumentadas próximo ao epitélio sulcular, o que não foi 

observado em nosso estudo. 

Manca, Kunkl e Celada (1985) observaram inibição da função acessória de 

macrófagos in vitro pela ciclosporina. Inicialmente, adicionaram à cultura de 

macrófagos, CsA. Após, células T foram introduzidas. Foi observada uma redução 

na proliferação de células T em 5% e, conseqüentemente, a produção de 

interleucina-2 foi prejudicada. Os autores concluíram que a inibição induzida pela 

CsA nas funções de células T (proliferação e produção de IL -2) seja parcialmente 

devido ao efeito da droga nas funções acessórias dos macrófagos. 

Palay et al. (1986) avaliaram in vitro a influência da ciclosporina na ativação 

de células T pelos macrófagos. A ativação de células T por antígenos derivados da 

Listeria monocytogenes foi monitorada através da produção de IL-2. Quando CsA foi 

adicionada na cultura de macrófagos, foi observada uma população celular com 

capacidade marcadamente diminuída de ativar linfócitos T. Contudo, não 

observaram diminuição na quantidade de macrófagos. 

Topoll et al. (1989) investigaram se macrófagos funcionalmente diferentes 

estavam presentes na gengiva clinicamente saudável e durante gengivite 

experimental. Oito homens foram introduzidos em um programa de higiene oral até 

que todos apresentaram índice de placa e índice gengival igual a zero. Durante os 

19 dias subseqüentes, a higiene oral foi abandonada. Índices clínicos foram 

mensurados e biópsias gengivais foram realizadas nos dias 0, 2, 4, 7, 11 e 14. Os 
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espécimes foram congelados e incubados com os seguintes anticorpos: 25F9 

(macrófagos residentes), 27E10 (macrófagos inflamatórios) e RM 3/1 (macrófagos 

intermediários no tecido em cicatrização). Os macrófagos inflamatórios 

apresentaram uma redução significante durante a fase de higiene oral e um 

significante aumento durante a gengivite experimental. Uma vez que 27E10 

representa um tipo de macrófago ativado, que é induzido por fatores ativadores de 

macrófagos (como LPS), o aparecimento deste subtipo reflete o influxo de 

macrófagos inflamatórios em resposta ao acúmulo de bactérias. Além disso, os 

autores acreditam que se este subtipo foi associado a altos valores de índice 

gengival, este macrófago pode ser o gatilho da resposta imune. Contudo, não pôde 

ser decidido se 27E10 atua como célula acessória pela indução de linfócitos T 

auxiliares ou como células efetoras por exercer efeitos citotóxicos nas bactérias. 

Com relação às células RM 3/1, houve um aumento significante ao final da fase de 

higiene oral e uma diminuição durante a fase de gengivite experimental. Não houve 

diferenças no número de células 25F9+ durante todo o estudo. Os autores concluem 

que a inflamação gengival experimental é caracterizada pelo aparecimento e 

desaparecimento de subpopulações de macrófagos diferentes e que essas 

alterações podem estar associadas com lesões periodontais destrutivas. 

Com relação à presença significantemente maior de macrófagos no tecido 

conjuntivo da hiperplasia gengival induzida pela ciclosporina quando comparada 

com a gengivite de pacientes saudáveis, nossos achados estão de acordo com 

Nurmenniemi et al. (2002) que também encontraram maiores quantidades de 

macrófagos inflamatórios (27E10+) no tecido conjuntivo nos 3 grupos medicados 

estudados (nifedipina, tripla medicação com nifedipina e apenas tripla medicação) 

quando comparados com o grupo controle. 
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Na literatura, algumas pesquisas têm mostrado que pacientes transplantados 

usuários de drogas imunossupressoras apresentam maior risco de desenvolver 

infecções, uma vez que as drogas imunossupressoras utilizadas por estes indivíduos 

reduzem sua resposta imune. Na mucosa bucal, ou melhor, na hiperplasia gengival 

destes pacientes, não ocorre diferente. Tem-se mostrado a presença de infecções 

por algumas bactérias específicas e também por alguns vírus, como o CMV, EBV 

(AMMATUNA et al., 1998) em hiperplasia gengival induzida pela ciclosporina 

(NOWZARI et al., 2003). 

Nowzari et al. (2003) observaram a presença de CMV na saliva de 21% dos 

pacientes transplantados renais estudados e em 18% no fluido crevicular gengival. 

Os autores acreditam que pacientes transplantados renais com periodontite são 

pacientes de risco para replicação de CMV dentro das bolsas periodontais em 

decorrência da terapia imunossupressora. 

Worm et al. (2004) observaram uma alta prevalência de infecção por 

Chlamydia pneumoniae em tecido de hiperplasia gengival induzida pela ciclosporina 

em pacientes transplantados renais. 

Esse achado de que pacientes transplantados usuários de drogas 

imunossupresoras apresentam maior tendência de desenvolver infecções, pode ser 

justificado, ao menos em parte, pelo presente estudo, onde encontramos alterações 

quantitativas na expressão de células apresentadoras de antígenos presentes na 

hiperplasia gengival induzida pela ciclosporina quando comparada com a gengivite 

de indivíduos saudáveis. Além disso, nossos resultados  nos permitem inferir que a 

maior quantidade de macrófagos encontrada nas HGIC pode representar um 

mecanismo compensatório à menor quantidade de células de Langerhans, uma vez 
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que o paciente transplantado é imunussuprimido e por essa razão mais susceptível a 

infecções, inclusive na gengiva. 

Acreditamos que o fato de termos encontrado na hiperplasia gengival o que 

outros autores encontraram em estudos in vitro (MANCA; KUNKL; CELADA, 1985; 

PALAY ET AL,. 1986; FURUE; KATZ, 1988; CHEN ET AL, 2004) trouxe um maior 

embasamento para que estudos futuros possam ser desenvolvidos, no intuito de 

trazer maiores esclarecimentos sobre o papel não só das células apresentadoras de 

antígenos, mas sim de todo sistema imunológico dos pacientes transplantados, além 

de maior esclarecimento sobre os efeitos que essas alterações imunes trazem para 

a vida desses indivíduos. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

1) Os 3 tipos de células apresentadoras de antígenos estudados estão alterados 

na HGIC em relação à G; 

2) A menor expressão de células de Langerhans nas 3 regiões do tecido 

gengival estudado na HGIC é coerente com a ação imunossupressora direta 

da ciclosporina sobre estas células; 

3) A fibromatose observada nas hiperplasias gengivais induzidas por 

ciclosporina está relacionada com o aumento de células dendríticas 

intersticiais; 

4) O aumento dos macrófagos na HGIC sugere a existência de um mecanismo 

compensatório, para a resposta imunológica tecidual dos indivíduos 

imunossuprimidos por ciclosporina. 
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ANEXO B - Número de células CD1A+/mm2 na gengivite e na HGIC nas 3 regiões estudadas 

 
                   EO                                       ES                                        TC 

Gengivite HGIC Gengivite HGIC Gengivite HGIC 
11.56 9.27 2.56 0.57 6.5 0.068 
5.31 4.15 2.17 6.11 4.56 0.71 

12.38 5.59 5.45 0.86 29.68 2.96 
4.34 5.02 0 3.59 10.59 2.18 

13.59 2.63 9.25 0 7.78 2.11 
9.86 6.36 15.51 0 6.43 1.66 
3.4 4.86 7.63 5.46 7.35 7.66 
3.5 0.45 22.57 0.85 6.97 1.75 
5.34 1.33 0.85 0.35 3.61 0.55 
4.65 2.99 1.84 0 3.1 0.16 
8.45 1.28 12.31 1.44 2.43 0.67 
6.37 3.12 0.98 0 5.23 0.3 
2.94 2.5 22.09 0.62 5.59 0.84 
1.22 11.12 1.68 12.520 0.67 1.93 
7.95  0  3.3  

15.18  27.56  21.35  
3.04  1.8  6.54  
5.27  2.43  21.31  
7.66  12.18  23.38  
2.08  0.65  5.71  

15.43  2.99  9.64  
4.23  0.96  7.39  

14.28  3.87  7.6  
12.12  12.45  18.01  
3.19  18.97  5.9  
1.85  0  1.97  
3.57  8.63  9.41  
8.2  0  15.6  
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ANEXO C - Número de células CD68+/mm2 na gengivite e na HGIC nas 3 regiões estudadas 

 

                   EO                                       ES                                        TC 
Gengivite HGIC Gengivite HGIC Gengivite HGIC 

1.53 2.67 7.26 24.58 8.12 17.86 
2.02 0 0 1.52 10.62 17.39 
0.66 0 0 5.04 2.19 22.91 
0.82 2.21 1.96 2.1 1.55 5.75 
1.01 2.6 11.61 20.93 2.39 25.75 

0 1.14 0 2.92 0.18 18.59 
0 0.09 1.7 1.36 2.49 0.65 
0 0.64 5.43 4.92 2.91 3.01 

0.2 1.17 0 9.26 0.35 9.23 
2.58 4.72 13.6 18.23 6.92 45.25 
0.91 0.98 0 0 2.92 19.14 
0.6 0.48 0 1.87 2.86 3.09 
0.94  0  4.16  
0.52  27.4  6.27  
0.23  13.02  3.76  

0  18.91  6.87  
1.07  1.61  6.72  

0  3.84  6.05  
0.25  0  3.32  

0  7.33  0.81  
0  0  9.74  

3.6  5.75  32.89  
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Anexo C - Número de células FXIIIA+/mm2 na gengivite e na HGIC no tecido conjuntivo. 
 

Gengivite HGIC 
13.2 13.3 
25.9 63.3 
6.72 39.9 
23.9 12.01 
6.4 33.7 
41.6 31.5 
6.61 41.8 
23.1 18.3 
14.6 7.3 
10.7 16.3 
6.2 44.3 
29.5 55.8 
14.1 52.5 
19.9 25.5 
9.89 110.57 
26.8  
21.2  
19.1  
10.7  
8.03  
1.85  
1.07  
3.04  
17.1  
3.64  
2.02  
1.92  
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