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RESUMO 

 

 
Rabelo MS. Alteração da homeostase imunológica mediada pelas células 
dendríticas em indivíduos com hiperglicemia portadores de periodontite crônica 
generalizada [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2017. Versão Corrigida. 
 
 

O objetivo do presente trabalho foi investigar o efeito da hiperglicemia na alteração 

da homeostase imunológica mediada pelas células dendríticas (DCs) em resposta a 

uma bacteremia induzida por raspagem e alisamento radicular (RAR) em indivíduos 

com periodontite crônica generalizada (GCP). Foram selecionados 60 indivíduos 

igualmente divididos em quatro grupos: controles normoglicêmicos saudáveis, 

normoglicêmicos com GCP (NG+GCP), pré-diabéticos com GCP (PD+GCP) e 

diabéticos tipo 2 com GCP (T2DM+GCP). Os indivíduos com GCP receberam RAR, 

o que induziu uma bacteremia aguda e os controles saudáveis receberam apenas 

raspagem supragengival. Todos os participantes foram avaliados no início do 

estudo, 24hs, 1 mês e 3 meses após a raspagem.  A frequência de células 

dendríticas mielóides (mDCs) CD1c+, mDCs CD141+, células dendríticas 

plasmocitoides (pDCs) CD303+ e a expressão dos receptores CCR6 (presente em 

altos níveis em células dendríticas imaturas) e CCR7 (presente em altos níveis em 

células dendríticas maduras) foram avaliados por citometria de fluxo. Foi utilizada 

técnica de PCR em tempo real para investigar a presença de Porphyromonas 

gingivalis (P. gingivalis) no biofilme e abrigada pelas DCs. No início do estudo, os 

indivíduos hiperglicêmicos com GCP tinham níveis de DCs significativamente mais 

baixos do que os indivíduos normoglicêmicos com ou sem GCP. Após a bacteremia 

induzida por RAR, observou-se um aumento significativo nos níveis de CD1c+ e 

CD1c+CCR6+ em todos os grupos com GCP, independentemente do status de 

glicemia, e esses níveis voltaram aos níveis basais após 1 mês. Em comparação 

com o grupo NG+GCP, o grupo T2DM+GCP apresentou níveis significativamente 

mais baixos de DCs ao longo de todos os períodos experimentais. Não foram 

observadas alterações significativas para CD303+, CD1c+ CCR7+ e CD141+ em 

resposta à bacteremia; CD303+ e CD141+ foram significativamente mais baixos para 

T2DM+GCP comparado ao grupo NG+GCP ao longo do estudo. A quantidade de P. 



 

gingivalis nas DCs estava aumentada no grupo NG+GCP no início do estudo e após 

24h da RAR comparado ao controle, mas não nos grupos hiperglicêmicos. Os 

resultados premitiram concluir que a hiperglicemia parece afetar negativamente a 

presença de mDCs e pDCs no sangue periférico e a abilidade dessas células em 

capturar P. gingivalis. Considerando que a magnitude da expansão de mDCs em 

resposta a um desafio bacteriano foi semelhante, os indivíduos hiperglicêmicos 

permaneceram imunocomprometidos em comparação com indivíduos 

normoglicêmicos. 

 

Palavras-chave: Célula dendrítica. Periodontite crônica. Diabetes Mellitus tipo 2. 

Porphyromonas gingivalis. 



 

ABSTRACT 

 

 
Rabelo MS. Disruption of Dendritic cell mediated immune homeostasis in 
hyperglycemic subjects with generalized chronic periodontitis [thesis]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017.Versão Corrigida. 
 

 

The objective of this study was to investigate the effect of hyperglycemia in the 

disruption of dendritic cells (DCs) mediated immune homeostasis in response to an 

acute short-term bacteremia in subjects with generalized chronic periodontitis (GCP). 

Sixty subjects equally divided into four groups were selected: normoglycemic healthy 

controls, normoglycemics with GCP (NG+GCP), pre-diabetics with GCP (PD+GCP), 

and type-2 diabetes mellitus with GCP (T2DM+GCP). Subjects with GCP received 

full-mouth scaling and root planning (SRP), which induced an acute bacteremia, 

while healthy controls received only a prophylaxis. All participants were examined at 

baseline, 24hs after SRP, 1 month, and 3 months. The frequency of CD1c+ myeloid 

DCs (mDCs), CD141+ mDCs, CD303+ plasmacytoid DCs (pDCs) and their 

expression of immature DC tissue homing receptor CCR6+ and secondary lymphoid 

organ (SLO)-homing receptor CCR7+ were analyzed by flow cytometry. The 

presence of Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis) mRNA within blood DCs was 

analyzed by real time PCR. At baseline, hyperglycemic subjects with GCP showed 

lower DC levels than normoglycemic subjects with or without GCP. After SRP 

induced bacteremia, a significant increase in CD1c+ and CD1c+CCR6+ levels was 

observed in all GCP groups, which returned to baseline levels after 1 month. 

Compared to NG+GCP, T2DM+GCP had significantly lower levels of DCs throughout 

the experimental periods. No significant changes were observed for CD303+, 

CD1c+CCR7+ and CD141+ in response to the bacteremia; CD303+ and CD141+ were 

significantly lower for T2DM+GCP than NG+GCP throughout the study. P. gingivalis 

carriage state of DCs was increased in the NG+GCP group, but not in the 

hyperglycemic groups. Hyperglycemia appears to negatively affect the pool of mDCs 

and pDCs and the ability of blood DCs to captures bacteremic P. gingivalis. Whereas 

the magnitude of mDCs expansion in response to a bacterial challenge was similar, 

hyperglycemic subjects remained immunocompromised in comparison to 



 

normoglycemic subjects. 

 

Keywords: Diabetes mellitus type 2. Chronic periodontitis. Dendritic cell. 

Porphyromonas gingivalis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A periodontite crônica (CP) é uma doença inflamatória induzida por um 

biofilme bacteriano, que leva a destruição dos tecidos periodontais e do osso 

alveolar e, eventualmente, a perda dentária (Armitage et al., 2003). As células 

inflamatórias, que modulam a resposta do hospedeiro, incluem neutrófilos, 

células B, células T CD4+, macrófagos e células dendríticas (DCs) 

(Hajishengallis, 2015). As DCs são consideradas "guardiães do sistema 

imunitário" (Nobelförsamlingen, 2011), devido ao seu papel de discrimar 

patógenos microbianos e rapidamente induzir uma resposta apropriada das 

células T (Chung et al., 2013). 

 Estudos têm demonstrado que indivíduos com CP apresentam episódios 

frequentes de bacteremia ao realizarem atividades cotidianas e que a 

manipulação dos tecidos periodontais induz uma bacteremia aguda de curto 

prazo e, consequentemente, uma resposta inflamatória sistêmica (Horliana et al., 

2014; Barbosa et al., 2015; Kinane et al., 2015). Estudos recentes têm 

investigado o papel da CP em causar uma expansão do pool de DCs circulantes 

em resposta à bacteremia em indivíduos saudáveis do ponto de vista sistêmico 

(Carrion et al., 2012; Miles et al., 2013). Provavelmente, a expansão ocorre 

como resultado do transporte bacteriano das DCs. A este respeito, demonstrou-

se que o periodontópatogeno Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis) invade as 

DCs através da sua fímbria curta (mfa1) e pode perturbar a destruição 

autofágica que ocorre nestas células, interferindo na maquinaria antibacteriana 

intracelular. Os mecanismos pelos quais a mfa1 interfere com a destruição 

autofágica ainda não estão esclarecidos, mas, aparentemente, esta interferência 

acaba possibilitando a persistência e sobrevivência dos periodontópatogenos 

nas DCs (El-Alwady et al., 2015a). Além disso, análises do fenótipo e do estado 

de maturação das mDCs em pacientes com periodontite crônica demonstraram 

que estas células são funcionalmente imaturas, sugerindo que o 

desenvolvimento de uma resposta imune protetora pode estar comprometida 

(Carrion et al., 2012; Miles et al., 2014a). Coletivamente, esses achados indicam 

uma alteração na resposta imune mediada por DCs na CP. 
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A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica caracterizado por 

resistência à insulina e que afeta mais de 400 milhões de indivíduos no mundo 

todo (American Diabetes Association, 2016). Os Diabéticos demonstraram ter 

uma resposta imune e inflamatória alterada, incluindo diminuição da adesão, 

quimiotaxia e fagocitose de neutrófilos, e uma função estimulada de monócitos e 

macrófagos (Naguib et al., 2004). Existe pouca evidência com relação ao efeito 

da diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) no pool de DCs circulantes. Seifarth et al. 

(2008) e Blank et al. (2012) observaram uma porcentagem reduzida DCs 

circulantes em indivíduos com DMT2. Em contraste, Musilli et al. (2011) 

observaram um aumento de mDCs em indivíduos obesos com DMT2. Até o 

momento atual, nenhum estudo investigou o efeito da hiperglicemia no pool de 

células dendríticas circulantes em indivíduos portadores de periodontite crônica 

generalizada (GCP) e a influência da hiperglicemia na resposta destas células a 

uma bacteremia aguda.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A destruição periodontal é resultado de uma resposta inflamatória 

induzida por biofilme, modulada através da ação combinada da imunidade inata 

e adaptativa (Pihlstrom et al., 2005; Costalonga; Herzberg, 2014). A imunidade 

inata dos tecidos periodontais é mediada por células do epitélio, ligamento 

periodontal, fibroblastos, osteoblastos e células dendríticas (Hans; Hans, 2011). 

Neste contexto, as células dendríticas (DCs) desempenham um papel importante 

na apresentação de antígenos, atuando como reguladoras de tolerância e 

proteção (El-Awady et al., 2015a). Essas células foram descobertas por 

Steinman e Cohn, em 1973, como uma nova linhagem de células nos órgãos 

linfoides de camundongos. Distinta dos macrófagos e por possuir projeções, 

foram denominadas células dendríticas (do grego “dendron”, que significa 

árvore). Embora estas células representem apenas 1% do total de leucócitos 

mononucleares do sangue periférico, desempenhando um papel fundamental no 

patrulhamento de antígenos. Elas se originam na medula óssea a partir de 

células-tronco hematopoiéticas pluripotentes (Steinman; Cohn, 1973; Joffre et 

al., 2009).  

  As DCs capturam e processam antígenos e expressam as moléculas co-

estimuladoras e as citocinas necessárias para a apresentação desse antígeno 

aos linfócitos B e T. Este tipo de célula também desempenha um papel essencial 

na tolerância das células T aos auto-antígenos, minimizando as reações 

autoimunes. Sendo assim, elas exercem um papel fundamental na decisão de 

desencadear uma resposta imune contra bactérias patogênicas e tolerar 

microorganismos comensais, podendo contribuir para a patogênese de diversas 

condições inflamatórias, quando a homeostase imunológica mediada por elas é 

interrompida ou alterada (Banchereau; Steinman, 1998). 

As células dendríticas são comumente distinguidas pela sua localização 

nos tecidos periféricos, nos órgãos linfoides secundários ou no sistema 

circulatório. As células dendríticas residentes no tecido, chamadas de  células de 

Langerhans ou de células dendríticas intersticiais, têm períodos de vida 
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relativamente longos e cumprem um papel ativo na vigilância imunológica. As 

células dendríticas circulantes sanguíneas são divididas com base no fenótipo e 

na função em três tipos gerais: células dendríticas plasmocitoides e dois tipos de 

células dendríticas convencionais ou mielóides (CD1c+ ou CD141+) (Dzionek et 

al., 2000). As células dendríticas plasmocitoides derivam de progenitores 

linfóides e assemelham-se as células plasmáticas. São comumente identificadas 

pela expressão de CD123, CD303 e CD304, e também dos receptores do tipo 

toll (TLR) 7 e 9. Estas células são importantes na resposta imune inata aos vírus. 

Para tanto, lançam mão de receptores de reconhecimento padrão (RRPs) 

localizados nas membranas dos endossomos (TLR 7 e 9) e no citosol 

(Cervantes-Barragan et al., 2012).  

As células dendríticas mielóides (mDCs) são células altamente 

fagocíticas, que reconhecem antígenos bacterianos e virais (MacDonald et al., 

2002). Estas células podem ser caracterizadas pela expressão de CD1c+ 

(BDCA-1+) ou CD141+. As células dendríticas mielóides CD1c+ expressam todos 

os receptores tipo toll (exceto TLR 9), enquanto que as células dendríticas 

mielóides CD141+ expressam um padrão mais restrito de receptores do tipo toll, 

sugerindo um papel mais específico na imunidade antiviral (Ziegler-Heitbrock et 

al., 2010; Hemont et al., 2013). Estas células estão amplamente distribuídas no 

corpo e podem regular as funções de ativação ou tolerância imunológica, 

dependendo do seu estado de maturação e perfil de citocinas. As mDCs estão 

normalmente presentes em uma quantidade muito baixa no sangue (menos de 

1% de todos os leucócitos em circulação). O aumento ou a queda no número de 

mDCs no sangue é muitas vezes uma marca característica de doenças crônicas 

inflamatórias ou infecciosas (Miles et al., 2014b).  

Um estudo clínico recente mostrou que o pool de CD1c+ mDCs está 

expandido em indivíduos com CP, quando comparados a controles saudáveis. 

Essa expansão mostrou-se ainda mais aumentada após a ocorrência de uma 

bacteremia induzida por RAR (Carrion et al., 2012). Esse resultado 

conjuntamente com os resultados de outros dois estudos (Miles et al., 2013; 

Miles et al., 2014a) indicam que a expansão parece ser resultado do transporte 

microbiano de alguns periodontopatogênos, como por exemplo P. gingivalis. A 

este respeito, foi demonstrado in vitro que a P. gingivalis tem a capacidade de 

invadir as DCs através da sua fímbria curta (mfa1), sendo então capazes de 
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interferir na maquinaria intracelular, possibilitando a sobrevivência e a 

persistência desses patógenos nas DCs (El-Awady et al., 2015b) (Figura 2.1).  

Figure 2.1- Microscopia eletrônica de transmissão (TEM) mostrando células dendríticas 
derivadas de monócitos em co-cultura com diferentes cepas de P. gingivalis após 
2, 12 e 24h. A cepa Pg 381 é caracterizada pela presença de ambas as fímbrias, 
principal ou longa (fimA) e curta (mfa1). Para o controle foi utilizada a cepa MFB 
caracterizada pela ausência de ambas as fímbrias. Observamos um maior número 
de Mfa1+Pg nas DCs, principalmente após 24h, quando comparada a todas as 
demais cepas 

 

Fonte: El-Awady et al. (2015b, p. 28) 

 

As DCs podem manifestar vários fenótipos, o que desempenha um 

grande controle sobre a migração destas células. A migração de DCs imaturas 

para os tecidos periféricos é um processo controlado pelos pares de quimiocinas 

e seus receptores/ligantes, por exemplo CCR6-CCL20 (Randolph et al., 2008). À 

medida que as DCs migram e adquirem o antígeno, o CCR6 é downregulated e 
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o CCR7 é upregulated, o que facilita o SLO homing (migração para os órgãos 

linfoides secundários) e o envolvimento das células T (Zlotnic; Yoshie, 2000). 

Estudos in vitro demonstraram que as mDCs induzidas no sangue periférico de 

indivíduos com CP têm um perfil migratório único, caracterizado por baixa 

expressão de CCR7 (Miles et al., 2014a) e alta expressão de CCR6. Este 

resultado sugere que as mDCs induzidas pela presença da CP são 

funcionalmente imaturas, o que poderia impedir o desenvolvimento de uma 

resposta imune protetora através das DCs imuno regulatórias (Tyagi et al., 

2017).  

A Diabetes mellitus (DM) e a periodontite crônica (CP) afetam milhões de 

pessoas em todo o mundo. DM é um grupo de doenças metabólicas 

caracterizadas pela hiperglicemia resultante de problemas na secreção de 

insulina, ação da insulina ou ambos (American Diabetes Association, 2013b). O 

número de adultos diabéticos quase quadruplicou desde 1980. Este aumento 

dramático é em grande parte devido ao aumento da diabetes tipo 2 (DMT2) e 

dos fatores que a desencadeiam, como sobrepeso e obesidade. A prevalência 

global da DM entre adultos com mais de 18 anos é de aproximadamente 8,5%, 

correspondendo a 422 milhões de indivíduos (World Health Organization, 2016). 

Além disso, a presença de diabetes parece predispor a doenças infecciosas e 

afetar negativamente os resultados do tratamento (Joshi et al., 1999; Stegenga 

et al., 2008a). 

A relação entre DMT2 e a CP tem sido estabelecida há muito tempo com 

diabéticos possuindo maior prevalência, incidência e severidade da CP (Taylor, 

2001). Os diabéticos também demonstraram possuir uma resposta imune e 

inflamatória alterada, quando comparados a indivíduos sistemicamente 

saudáveis, incluindo uma função alterada de neutrófilos, macrófagos e 

monócitos. Há uma crescente necessidade de estudar-se o impacto que as 

infecções de baixo grau e sua resposta imunológica tem sobre a saúde 

periodontal e sistêmica. Poucos estudos investigaram o efeito da T2DM nas 

DCs, no entanto existem alguns trabalhos que relatam uma diminuição no pool 

de DCs circulantes em pacientes diabéticos de condição periodontal 

desconhecida, quando comparados a não diabéticos. Este achado poderia ser 

mais um fator para ajudar a explicar a resposta imune comprometida associada 

com T2DM (Seifarth et al., 2008; Blank et al., 2012).
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo principal desse estudo é avaliar o efeito da T2DM na alteração 

da homeostase imunológica mediada por células dendríticas (DCs) em resposta 

a uma bacteremia aguda de curto prazo induzida por RAR em indivíduos 

portadores de periodontite crônica generalizada (GCP). 

Os objetivos secundários foram: 

1- avaliar a presença do periodontopatógeno P. gingivalis no biofilme e 

abrigado pelas DCs;  

2- avaliar a resposta clínica destes pacientes ao tratamento periodontal 

executado.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este estudo foi realizado entre janeiro de 2014 e maio de 2015, em plena 

conformidade com a Declaração de Helsinque de 1975, revisada em 2013. O 

protocolo do estudo e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foram 

examinados e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP 

658.998/CEP (Anexo A). Este estudo está registrado no ClinicalTrials.gov sob o 

identificador NCT02172716. Os participantes foram recrutados na Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo. Cada participante assinou um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B). 

 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

 

Ensaio clínico controlado. 

 

 

4.2 Seleção da Amostra 

 

 

  A história médica e odontológica detalhada foi obtida para todos os 

indivíduos. Indivíduos entre 35 e 65 anos periodontalmente saudáveis ou que 

tenham sido diagnosticados com GCP foram elegíveis para participar. GCP foi 

definida como PCS ≥5 mm em ≥10 dentes e SS em ≥30% dos sítios. Os 

controles periodontalmente saudáveis tinham PCS ≤4mm e SS em <30% dos 

sítios. Os critérios de exclusão foram gravidez, tabagismo, índice de massa 

corpórea > 40 Kg/m2, ter recebido terapia periodontal ou antibióticos sistêmicos 

nos últimos 6 meses, uso medicamentos anti-inflamatórios esteroides ou não 

esteroides. Os participantes foram categorizados de acordo com os níveis de 

HbA1C, seguindo a American Diabetes Association (2013a) em: T2DM (HbA1C 
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≥ 6,5), pré-diabeticos (PD, HbA1C ≥ 5,7 e ≤ 6,4) e normoglicêmicos (NG; HbA1C 

≤ 5,6). Todos os participantes diabéticos estavam sob a supervisão de um 

endocrinologista, sendo tratados por intervenção dietética e/ou agentes 

hipoglicemiantes orais. Todos os indivíduos foram autorizados pelo seu 

endocrinologista a participar do estudo. Os sessenta participantes foram 

distribuídos em quatro grupos: controles saudáveis (n=15), NG+GCP (n=15), 

PD+GCP (n=15) e T2DM+GCP (n=15). 

 

 

4.3 Anamnese e exame clínico periodontal 

 

 

Foram coletados dados da história médica, dados demográficos e hábitos 

de higiene bucal. Qualquer alteração em relação à medicação para o DMT2 foi 

descrita no decorrer do estudo (fichas utilizadas para coleta dos dados - Anexos 

C e D).  

O exame clínico periodontal foi realizado por dois operadores calibrados 

(M.S.R. e A.M.F.). Para a calibração, foi selecionado um total de 6 pacientes 

diagnosticados com periodontite crônica moderada e que não eram elegíveis 

para o estudo, sendo eles avaliados por dois examinadores. Os examinadores 

realizaram, no mesmo dia, o exame periodontal completo (PCS, NCI, SS) de 

cada paciente, em seis sítios por dente. Cada examinador realizou dois exames 

periodontais por paciente com um intervalo de 30 minutos entre cada exame, 

para as avaliações inter e intra examinador. A calibração foi feita através do 

software SPSS, versão 17, através da análise do ICC (coeficiente de correlação 

intraclasse). A reprodutibilidade inter e intra examinadores se apresentou 

satisfatória, com ICC variando entre 0,91 e 0,94. Os exames clínicos foram feitos 

utilizando-se a sonda periodontal da Universidade da Carolina do Norte UNC-15 

(Hu-Friedy®, Chicago, IL, EUA) e incluiu a medição dos parâmetros clínicos, 

descritos a seguir, no início, 1 mês e três meses após o término da terapia 

periodontal. Todos os dentes foram avaliados, exceto os terceiros molares, em 

seis sítios (mesio-vestibular, vestibular, disto-vestibular, mesio-lingual, lingual, 

disto-lingual), para os seguintes parâmetros na seguinte ordem: 
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Índice de placa (IP) visível (Ainamo; Bay, 1975)- Presença (1) ou ausência 

(0) de placa supragengival visível.  

Índice gengival (IG) (Ainamo; Bay, 1975) – presença (1) ou ausência (0) 

de sangramento à sondagem da margem gengival. 

Profundidade clínica de sondagem (PCS) – sondagem em seis sítios por 

dente. O que corresponde, em milímetros, à distância entre margem gengival e a 

porção mais apical sondável do sulco/bolsa periodontal.  

Nível clínico de inserção (NCI) – distância, em milímetros, entre a junção 

esmalte-cemento e a porção mais apical sondável do sulco/bolsa periodontal. 

Sangramento à sondagem (SS) (Ainamo; Bay, 1975) – presença (positivo) 

ou ausência (negativo) de sangramento após 20 segundos da sondagem com 

sonda periodontal milimetrada em cada sítio. 

Todos os pacientes realizaram exame radiográfico intrabucal por tomadas 

periapicais. Essas radiografias foram utilizadas para o diagnóstico, planejamento 

e tratamento periodontal dos pacientes.  

 

 

4.4 Tratamento Periodontal 

 

 

Dois periodontistas experientes (G.H.G, M.S.R) realizaram o tratamento 

periodontal. Todos os indivíduos com GCP (n=45) receberam raspagem e 

alisamento radicular (RAR) em uma sessão de aproximadamente 120 minutos. 

Foram utilizados instrumentos manuais (Hu-Friedy®, Chicago, IL, EUA) e ultra-

sônicos (Hu-Friedy EMS Piezon) sob anestesia local (prilocaína 3% com 

felipressina). Dentes considerados como perdidos foram tratados de forma 

semelhante e extraídos após o término do estudo. As instruções de higiene oral 

foram dadas de acordo com a necessidade. Os indivíduos periodontalmente 

saudáveis (n=15) receberam instruções de higiene oral e raspagem 

supragengival em uma consulta. Nenhuma outra intervenção terapêutica foi 

realizada até a conclusão do estudo. 
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4.5 Coleta de Sangue Periférico e processamento  

 

 

Amostras de sangue periférico foram coletadas por punção venosa na 

Clínica Odontológica da FOUSP por um profissional habilitado. As amostras 

foram colhidas em tubos apropriados (BD Vacutainer®, BD, Franklin Lakes, NJ, 

EUA) no início do estudo, 24 horas, 1 mês e 3 meses após a terapia periodontal. 

As células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) foram isoladas a partir 

de 25 ml de sangue total colhido dos pacientes, em tubos apropriados utilizando-

se o Ficoll-Paque Plus (GE Healthcare, Kings Park, NY, EUA). A separação 

celular foi baseada na diferença de densidade celular entre granulócitos, 

eritrócitos e células mononucleares. Quando o sangue é colocado sobre a 

camada de Ficoll e centrifugado, os eritrócitos e granulócitos são precipitados 

através do Ficoll, enquanto a maioria das células mononucleares permanecem 

no Ficoll. As DCs presentes no sangue periférico foram isoladas das PBMCs por 

seleção negativa (separação de células imunomagnética automatizada 

[RoboSepTM]), obtendo-se Pan-DCs. A separação foi realizada seguindo as 

instruções do fabricante. A HbA1c foi avaliada apenas no início do estudo para 

confirmação do diagnóstico desses pacientes por cromatografia líquida de alta 

resolução realizada no equipamento D-10 (BioRad®, Hercules, CA, EUA) no 

Laboratório de Análises Clínicas da Universidade de São Paulo. 

 

 

4.6 Coleta de biofilme subgengival 

 

 

Após a remoção da placa supragengival, a coleta de amostras de biofilme 

subgengival no baseline foi realizada com cureta Gracey do tipo mini-five 

(HuFriedy, Chicago, IL, EUA), posicionada na porção mais apical dos sítios 

selecionados (um sítio profundo por quadrante, pool dos sítios selecionados). As 

amostras foram depositadas em tubos de polipropileno de 1,5ml contendo 100μl 

de solução TE (10mM Tris-HCl, 0,1mM EDTA, pH 7,6). Todos os criotubos foram 

identificados e armazenados sob refrigeração a -80ºC até sua utilização. 
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4.7 Imunofenotipagem das DCs por Citometria de Fluxo 

 

 

A imunofenotipagem foi realizada por citometria de fluxo utilizando o 

MacsQuant Analyzer 10 (Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Alemanha), através 

de gates sequenciais. A fenotipagem foi realizada através de anticorpos 

monoclonais específicos: CD1C.FITC, CD303.APC, CD141.VIOBLUE, 

CD196.PE-Vio 770 (Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Alemanha), bem como 

CD197 (EBioscience, Santa Clara, Califórnia, USA). Foram utilizados controles  

isotípicos apropriados para verificar a determinação fenotípica e também o 

bloqueador FcR para prevenir a ligação do anticorpo a região do fragmento 

cristalizável (FcR) (Tabela 4.1).  

 

 

Tabela 4.1- Marcadores de superfície celular utilizados para a citometria de fluxo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor. 

 

 

A expressão dos marcadores foi analisada como a percentagem de 

células positivas na população alvo. A população alvo (Pan-DCs) foi definida 

através das características do tamanho, Foward Scatter (FSC), e da 

granularidade - Side Scatter (SSC). Também foi realizada a exclusão das células 

necróticas ou danificadas através do iodeto de propídio (Figura 4.1).  

 
 
 

Reagente Fornecedor Lote Controle 
Isotípico 

Clone 

CD1c (BDCA-1) Miltenyl Biotec 5151125647 Mouse IgG2a AD5-8E7 

CD141 (BDCA-3) Miltenyl Biotec 5150413645 Mouse IgG1 AD5-14H12 

CD303 (BDCA-2) Miltenyl Biotec 5150302145 Mouse IgG1 AC144 

CD196 (CCR6) Miltenyl Biotec 5150624054 REA Control REA190 

CD197 (CCR7) eBioscience 471979 Rat IgG2a 3D12 

FcR Blocker  Miltenyl Biotec - NA NA 
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Figura 4.1- Foward e Side Scatter plots representativos dos sucessivos gates para a 
determinação da população alvo 

 

 

Fonte: o autor. 

 
 
4.8 Análise microbiológica 
 

 

A avaliação da quantidade de Porphyromonas Gingivalis presente no 

biofilme e abrigada pelas Pan-DCs foi realizada sob orientação do Dr. 

Christopher W. Cutler e Dr. Ahmed El- Awady. 

 

4.8.1 Extração de RNA das amostras 

 

 

Para a detecção da P. Gingivalis no biofilme no baseline e abrigadas 

pelas Pan-DCs no baseline e 24h após RAR, o RNA total foi isolado de cada 

uma das amostras, utilizando-se o RNeasy Micro Kit (Cat. no. 74104, Qiagen) de 

acordo com as instruções do fabricante. A quantidade e a integridade do RNA foi 

testada e apenas razões de absorbância 260/280 mm de 1.8-2.0, foram 

incluídas.  

 

 

4.8.2 PCR em tempo real   

 

 

A análise quantitativa da Porphyromonas Gingivalis no biofilme e 

abrigadas pelas Pan-DCs foi realizada por meio de PCR em tempo real 

utilizando termociclador Step One Plus Real-Time PCR System (Applied 

Biosystem, Foster City, CA, EUA), os produtos foram detectados por 

fluorescência, utilizando-se o sistema TaqMan (Applied Biosystems), seguindo o 
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protocolo recomendado pelo fabricante. O Primer individual e a sonda foram 

desenhados baseados na região espécie-específica altamente conservadas do 

gene 16S rRNA da P. gingivalis (GenBank: AB035455.1). O primer foi verificado 

para especificidade e sensibilidade através de uma reação de qrt-PCR 

utilizando-se o RNA isolado da cepa bacteriana em questão em diferentes 

diluições. Além disso, a especificidade dos primers foi testada através de 

reações de qrt-PCR, utilizando-se RNA isolado de células dendríticas humanas 

derivadas de monócitos, não infectadas (MoDCs) (controles negativos) e MoDCs 

infectadas (controles positivos).  

Uma curva padrão foi gerada para os valores de CT (cycle threshold) x 

CFU (Colony Forming Units) e uma análise de regressão linear for conduzida 

para cada diluição seriada (Figura 4.2).  

 

 

Figura 4.2 Curva padrão da Porphyromonas gingivalis 

 

Fonte: o autor. 

 

 

O qrt-PCR one-step foi realizado utilizando-se o Express qPCR SuperMix 

(Invitrogen, Cat. No. A10312). Para o qrt-PCR foram utilizados 5µl da amostra de 

RNA, 25µl do PCR master mix (2x) e 2.5µl do TaqMan® por reação. Todas as 

reações foram feitas em duplicata. CFU foi quantificado baseado no valor do CT 

depois de 40 ciclos e normalizado para o número total de Pan-DCs para cada 

uma das amostras.  
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4.9 Cálculo Amostral 

 

 

O cálculo de tamanho amostral foi baseado nos resultados de um estudo 

clínico anterior (Carrion et al., 2012), comparando-se o número de DCs em 

indivíduos periodontalmente saudáveis e portadores de CP. Uma amostra de 15 

participantes por grupo experimental foi calculada baseada na redução esperada 

no número de DCs de 2150 (SD:1000) para 1300 (SD: 600), assumindo-se uma 

alfa de 5% e um poder de 80%. O programa estatístico usado foi o STATA (Stata 

for Mac, 13.1, StataCorp, College Station, Tx, USA). 

 

 

4.8 Análise Estatística 

 

 

Os dados de citometria de fluxo e do qrt-PCR foram analisados através do 

software SPSS (SPSS para Mac, versão 20.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). As 

variáveis não seguiram uma distribuição normal sendo então analisadas por 

métodos não paramétricos. O teste de Kruskall-Wallis foi utilizado para as  

comparações globais entre os grupos, seguido pelo teste de Dunn com correção 

de Bonferroni para múltiplas comparações. As comparações de um mesmo 

grupo ao longo do tempo foram feitas através do teste de Friedman. Medianas, 

25% e 75% quartis são relatados. O teste de tendência não paramétrico, 

Jonckheere-Terpstra, foi utilizado para analisar a distribuição tendencial dos 

subtipos de DCs e também da presença P. gingivalis no biofilme e abrigadas 

pelas DCs no baseline. O efeito da idade nos subtipos de DCs no baseline foi 

avaliado utilizando-se uma regressão quantílica. Valores de delta (Δ) foram 

calculados para mostrar diferenças entre o baseline e os demais time points 

tanto para os dados de citometria de fluxo quanto para os dados clínicos, uma 

vez que havia diferença entre os grupos inicialmente.  

As análises clínicas foram feitas através do software STATA (Stata for 

Mac, 13.1, StataCorp, College Station, Tx, USA). Os dados clínicos foram 
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testados para a normalidade e não houveram grandes desvios de uma 

distribuição considerada normal. Estes foram então analisados através de testes 

paramétricos e não-paramétricos. Como não houveram diferenças consideráveis 

entre as duas análises, para simplificar a apresentação, os valores foram 

mostrados através de média e desvio padrão e as comparações entre os grupos 

através do ANOVA e Bonferroni. Os níveis de significância foram estabelecidos 

em 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

O fluxograma do estudo está representado na figura 5.1. Foram avaliados 

342 pacientes para este estudo. 282 foram excluídos por não preencherem os 

critérios de inclusão. 60 foram alocados de acordo com os critérios de inclusão 

para cada um dos grupos. Todos os indivíduos completaram os 3 meses de 

avaliação (Figura 5.1). 
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Figura 5.1- Fluxograma do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fonte: o autor. 

 

Como esperado, os grupos T2DM+GCP e PD+GCP apresentaram níveis 

mais altos de HbA1c do que os indivíduos normoglicêmicos. Os indivíduos com 

PD e T2DM eram significativamente mais velhos que os controles saudáveis; 

Indivíduos avaliados (n=342) 

Excluídos (n=282) 

   Critérios de inclusão (n=271) 

   Não quiseram participar (n=8) 

   Outras razões (n= 3) 

Analisados 

(n=15) 

 Excluídos da 

análise (n=0) 

Perderam 

acompanhamento 

(n=0) 

 

Grupo controle  

(n=15) 

 Receberam a 

intervenção 

(n=15) 

 

 (n=60) 

Recrutamento 

 Grupo NG+GCP 

(n=15) 

Receberam a 

intervenção 

(n=15) 
 

Perderam 

acompanhamento 

(n=0) 

 

Perderam 

acompanhamento 

(n=0) 

 

Perderam 

acompanhamento 

(n=0) 

 

Analisados 

(n=15) 

 Excluídos da 

análise (n=0) 

Analisados 

(n=15) 

 Excluídos da 

análise (n=0) 

 

Analisados 

(n=15) 

 Excluídos da 

análise (n=0) 

 

 Grupo PD+GCP 

(n=15) 

Receberão a 

intervenção 

(n=15) 
 

Grupo T2DM+GCP 

(n=15) 

Receberão a 

intervenção 

(n=15) 
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não foram observadas outras diferenças significativas entre os grupos (Tabela 

5.1). 

 

Tabela 5.1- Comparação entre os grupos com relação aos dados demográficos, HbA1c e IMC 

N=60 Controle NG+GCP PD+GCP T2DM+GCP p-value 

Idade (anos) (media ± DP) 45.3±7.9A 50.4±8.1AB 54.1±7.9B 56.1±8.7B 0.006* 

Gênero (% feminino) 33.3A 60A 60A 33.3A 0.23 

HbA1c (%) (media ± DP) 5.41±0.25A 5.46±0.2A 6.08±0.26B 8.1±1.46B <0.001 

IMC  (media ± DP) 26.3±2.4A 27.2±4.5A 28.5±6.9A 29.2±4.4A 0.386 

Fonte: o autor. *DP: desvio padrão; HbA1c, hemoglobina glicada; IMC, índice de massa corpórea; DMT2, diabetes 
mellitus tipo 2. . Diferentes letras indicam diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. One- Way ANOVA; 
p<0,05. 

 

 

No baseline, todos os três grupos com GCP (NG+GCP, PD+GCP, 

T2DM+GCP) não apresentaram valores significativamente diferentes para PCS, 

NCI, SS, IG e IP entre eles, tanto na análise de todos os sítios quanto na análise 

dos sítios com 5 mm ou mais. Todos os grupos com GCP foram 

significativamente diferentes do controle para todos os parâmetros clínicos 

periodontais avaliados (Tabela 5.2). 
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Tabela 5.2- Comparação das médias e desvios padrões dos parâmetros clínicos periodontais no 
baseline 

Baseline 

(n=60) 

Controle 

(média±DP) 

NG+GCP 

(média±DP) 

PD+GCP 

(média±DP) 

T2DM+GCP 

(média±DP) 

p-value 

Todos os sítios       

IP (% sítios) 12,7±6,2 A 75,7±16,2B 73,7±8,1B 81,8±14,7B <0.01 

IG (% sítios) 4,1±5,0 A 75,6±17,5B 78,2±13,5B 82,9±17,2B <0.01 

SS (% sítios) 5,4±5,2 A 73,1±14,3B 73,6±10,3B 75,5±14,7B <0.01 

PS (mm) 1,9±0,3 A 3,3±0.5B 3,4±0,7B 3,6±0,7B <0.01 

NCI (mm) 1,3±0,5A 3,9±0.9B 4,2±1,3B 4,9±1,3B <0.01 

      

Sítios com profundida de sondagem 5+mm no baseline  

IP (% sítios) - 80,2±14,8A 84,2±12,4A 90,1±10,2A 0,13 

IG (% sítios) - 79,8±16,3A 87,7±12,3A 90,6±13,8A 0,08 

SS (% sítios) - 88,9±12,1A 89,6±13,00A 92,2±7,5A 0,95 

PS (mm) - 5,7±0,4A 5,7±0,6A 5,8±0,5A 0,48 

NCI (mm) - 6,1±0,8A 6,4±1,4A 7,1±1,4A 0,16 

Fonte: o autor. *NG, normoglicêmico; PD, pré-diabetes; T2DM, Diabetes Mellitus tipo 2; GCP, Periodontite crônica 

generalizada DP:  desvio padrão. PCS, Profundidade clínica de sondagem; NCI, Nível clínico de inserção; SS, 

porcentagem de sítios com sangramento à sondagem; IP, porcentagem de índice de placa; IG, índice gengival. 

Diferentes letras indicam diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. One-way anova, p<0,05. 

 

 

A tabela 5.3 e a figura 5.2 apresentam as diferenças após tratamento para 

todos os grupos avaliados. Todos os grupos com GCP responderam de maneira 

semelhante ao tratamento realizado. Melhoras estatisticamente significantes 

foram observadas para todos os parâmetros clínicos periodontais nos grupos 

com GCP após RAR, independente do status de diabetes.  
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Tabela 5.3- Diferença nos parâmetros clínicos periodontais 3 meses após RAR, apresentados 

através de média e desvio padrão.  

 
Diferença 3m pós 
RAR (n=60) 

Controle 

(média±DP) 

NG+GCP 

(média±DP) 

PD+GCP 

(média±DP) 

T2DM+GCP 

(média±DP) 

p-value 

Todos os sítios       

IP redução(% sítios) 7,5±5,1 A 62,6±14,5B 60,8±8,8B 65,7±10,2B <0.01* 

IG  redução(% sítios) 3,2±4,9 A 69,9±16,0B 70,1±15,3B 69,9±13,7B <0.01* 

SS redução (% 
sítios) 

4,3±4,8 A 61,5±14,3B 58,5±9,1B 59,7±10,3B <0.01* 

PS redução(mm) 0,1±0,1 A 0,8±0,3B 0,9±0,4B 1,0±0,4B <0.01* 

NCI –ganho (mm) 0,0±0,1A 0,6±0,3B 0,5±0,3B 0,6±0,4B <0.01* 

      

Sítios com profundida de sondagem 5+mm no baseline  

IP redução (% sítios) - 62,2±18,5A 65,0±16,7A 67,0±13,1A 0,65 

IG  redução(% sítios) - 72,2±14,8A 76,7±16,7A 73,2±16,3A 0,62 

SS redução (% 
sítios) 

- 70,8±12,9A 67,8±15,8A 67,5±11,0A 0,80 

PS redução(mm) - 2,4±0,4A 2,3±0,3A 2,4±0,5A 0,56 

NCI- ganho (mm) - 1,6±0,4A 1,5±0,5A 1,3±1,6A 0,37 

Fonte: o autor. *NG, normoglicêmico; PD, pré-diabetes; T2DM, Diabetes Mellitus tipo 2; GCP, Periodontite crônica 

generalizada DP:  desvio padrão. PCS, Profundidade clínica de sondagem; NCI, Nível clínico de inserção; SS, 

porcentagem de sítios com sangramento à sondagem; IP, porcentagem de índice de placa; IG, índice gengival. 

Diferentes letras indicam diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. One-way anova, p<0,05. 
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Figura 5.2- Parâmetros clínicos periodontais no baseline, 1 mês e 3 meses após a RAR 

 

 

Fonte: o autor. *NG, normoglicêmico; PD, pré-diabetes; T2DM, Diabetes Mellitus tipo 2; GCP, Periodontite crônica 

generalizada 

 

 

Os plots representativos das subpopulações de DCs avaliadas estão 

apresentados na figura 5.3. Foram definidas as regiões ou gates através do 

foward e side scatter, a população alvo foi subsequentemente identificada para 

CD1C+, CD303+, CD141+, CD1C+CCR6+, e CD1C+CCR7+ (Figura 5.3). 
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Figura 5.3- Plots representativos da análise por citometria de fluxo 

A- CD1C+ e CD303+ 

 

 

 

 

 

B- CD1c+CCR6+ 

 

Continua 

Baseline  24h  1 mês  3 meses 

NG+GCP 

PD+GCP 

T2DM+GCP 

Controle 

Controle 
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Conclusão 

 

 

 

Fonte: o autor. Plots representativos da análise por citometria de fluxo A- CD1c
+ (BDCA-1

+
) e 

CD303+ (BDCA-2+). B- CD1c+CCR6+. Níveis de DCs no baseline, 24 hours, 1 mês e 3 meses 
após RAR. 

NG+GCP 

PD+GCP 

T2DM+GCP 
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A Figura 5.4 ilustra os resultados da análise de citometria de fluxo para as 

subpopulações de DCs circulantes no baseline. Através da análise de trend, 

utilizando-se o teste Jonckheere-Terpstra, observou-se uma tendência de 

diminuição através dos grupos que se mostrou significativa para as 

subpopulações CD1c+ (p<0,001), CD303+ (p<0,001) e CD141+ (p<0,001), com a 

porcentagem de DCs em cada uma dessas subpopulações decrescendo no 

seguinte sentido: controles> NG+GCP> PD+GCP> T2DM+GCP. Na comparação 

entre os grupos, observou-se uma contagem significativamente menor de mDCs 

(CD1c+) entre os indivíduos com PD+GCP e T2DM+GCP em comparação com 

controles saudáveis; não foram observadas diferenças significativas entre os 

controles saudáveis e o grupo NG+GCP (Figura 5.4-A). Os indivíduos com 

T2DM+GCP apresentaram níveis significativamente mais baixos da 

subpopulação CD141+ mDCs em comparação com todos os demais grupos 

(Figura 5.4-B). Observou-se uma diminuição significativa nas pDCs (CD303+) 

entre os indivíduos NG+GCP, PD+GCP e T2DM+GCP em comparação com os 

controles saudáveis (Figura 5.4-C). Não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos para os níveis de mDCs imaturas (CD1c+CCR6+) e 

maduras (CD1c+CCR7+) (Figuras 5.4 D e E). Uma análise adicional mostrou que 

a idade estaria significativamente associada com CD1c+, CD303+ e CD141+; no 

entanto ao ajustarmos para idade através de análise de regressão não houve 

impacto nos resultados aqui apresentados. 
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Figura 5.4- Análise de citometria de fluxo para as subpopulações de DCs circulantes do sangue 

no baseline 

 

 
 

  
 

 
Fonte: o autor. Análise de citometria de fluxo para as subpopulações de DCs circulantes do 

sangue no baseline: (A) CD1c+; (B); CD141+; (C) CD303+; (D) CD1c+CCR6+ e (E) CD1c+CCR7+. 

Diferentes letras indicam diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (p<0,05 

Kruskall Wallis Test). NG, normoglicêmico; PD, pré-diabetes; T2DM, Diabetes Mellitus tipo 2; 

GCP, Periodontite crônica generalizada. 
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A distribuição das DCs ao longo do tempo está apresentada na Figura 5.5 

e na tabela 5.4. Uma vez que os grupos eram diferentes no baseline, as 

alterações no número de DCs ao longo do tempo foram apresentadas através do 

Δ (tabela 5.5). Após a bacteremia induzida por RAR, foi observado um aumento 

estatisticamente significante para as subpopulações CD1c+ mDCs e 

CD1c+CCR6+ mDCs para todos os grupos com GCP, independentemente do 

status de diabetes. Ambas as subpopulações retornaram para níveis 

comparáveis aos do baseline 1 mês após a RAR, mantendo-se em níveis 

semelhantes na avaliação de 3 meses. Nenhuma diferença significativa foi 

observada para CCR7+ após a bacteremia induzida por raspagem para nenhum 

dos grupos em nenhuma das avaliações. Indivíduos do grupo T2DM+GCP 

apresentaram consistentemente níveis mais baixos de CD141+ e CD303+, 

quando comparados aos indivíduos do grupo NG+GCP em todas as avaliações. 
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Figura 5.5- Análise de citometria de fluxo para as subpopulações de DCs circulantes no sangue 
ao longo do tempo 

 

 

 
Fonte: o autor. Análise de citometria de fluxo para as subpopulações de DCs circulantes no 

sangue ao longo do tempo: (A) CD1c+; (B); CD141+; (C) CD1c+CCR6+; (D) CD1c+CCR7+; e (E) 

CD303+. Os valores de p estão apresentados na tabela 5.4. NG, normoglicêmico; PD, pré-

diabetes; T2DM, Diabetes Mellitus tipo 2; GCP, Periodontite crônica generalizada. 
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Tabela 5.4- Comparação das medianas e quartis (25-75%) das subpopulações de DCs 
circulantes em cada um dos time points. 

  Controle   

Mediana (25%; 75%) 

NG+GCP  

Mediana (25%; 75%) 

PD+GCP  

Mediana (25%; 
75%) 

T2DM+GCP  

Mediana (25%; 75%) 

  (n=15) (n=15) (n=15) (n=15) 

%CD1c+ Bsln 32.2 (23.1; 36.3) Aa 25.02 (18.5;32.1) Aa 18.03 (15.2; 29.2) Ba 17.9(11.2; 24.1) Ba 

 24h 30.8(22.9; 37.3) Aa 35.5 (27.7; 37.9 ) ABb 30.6 (20.9; 45.5) ABb 24.8 (18.3; 30.4) Bb 

 1m 30.2 (25.8; 36.7) Aa 29.2 (17.2; 31.7) ABa 19.4 (16.5; 28.8) ABa 16.4 (12.1; 22.7) Ba 

 3m 28.4 (19.1; 34.6) Aa 22.7 (16.4; 34.2) ABa 18.4 (15.8; 24.7) ABa 15.2 (11.4; 20.7) Ba 

%CD1c+CCR6+ Bsln 10.4 (5.9; 11.9) Aa 9.1 (7.94; 11.6) Aa 9.8 (7.6; 17.8) Aa 8.3 (5.7; 15.9) Aa 

 24h 8.14 (5.8; 12.3) Aa 14.3 (10.4; 16.7) Bb 15. 8 (11.8; 19.7) Bb 13.1 (8.9; 21.2) ABb 

 1m 7.1 (4.9; 12.1) Aa 10.9 (8.2; 13.7) Aa 8.01 (5.4; 15.4) Aa 9.7 (7.9; 14.02) Aa 

 3m 7.8 (3.9; 11.7) Aa 7.7 (5.1; 8.7) Aa 5.5 (3.9; 8.4) Aa 9.1 (7.7; 11.2) Aa 

%CD1c+CCR7+ Bsln 0.6 (0.2; 1.8) Aa 0.8 (0.3; 1.3) Aa 0.9 (0.3; 2.2) Aa 0.6 (0.3; 1.2) Aa 

 24h 0.7 (0.3; 1.1) Aa 0.4 (0.3; 1.1) Aa 0.7 (0.4; 2.2) Aa 0.4 (0.3; 1.07) Aa 

 1m 0.6 (0.3; 0.8) Aa 0.6 (0.3; 1.07) Aa 0.7 (0.4; 1.15) Aa 0.6 (0.3; 0.8) Aa 

 3m 0.5 (0.3; 1.2) Aa 0.5 (0.2; 0.7) Aa 0.5 (0.4; 0.8) Aa 0.6 (0.4; 0.8) Aa 

%CD141+ Bsln 2.0 (1.4; 2.7) Aa 1.6 (0.7; 2.6) Aa 1.0 (0.6; 2.4) Aa 0.5 (0.3; 0.9) Ba 

 24h 2.7 (1.6; 3.1) Aa 1.7 (0.5; 2.6) Aa 0.9 (0.4; 3.1) ABa 0.3 (0.1; 1.0) Ba 

 1m 1.7 (1.4; 3.5) Aa 2.2 (1.7; 2.5) Aa 1.4 (0.9; 1.9) Aa 0.6 (0.3;1.0) Ba 

 3m 1.9 (1.5; 2.6) Aa 2.0 (1.7; 3.4) Aa 1.8 (0.9; 2.8)  ABa 0.7 (0.2; 1.7) Ba 

%CD303+ Bsln 14.06 (12.6; 24.7) Aa 4.34 (2.1; 14.6) Ba 4.29 (1.6; 6.8) Ba 1.61 (0.6; 4.4) Ba 

 24h 14.07 (12.3; 23.4) Aa 11.68 (3.7; 23.8) ABa 6.2 (1.4; 14.2) Ba 4.03 (2.0; 10.3) Ba 

 1m 15.8 (11.2; 22.6) ABa 8.6 (4.6; 16.3) BCa 5.7 (2.2; 7.06)CDa 2.72 (1.5; 5.7)Da 

 3m 12.0 (10.0; 18.0) ABa 8.0 (4.0; 15.0) BCa 6.0 (2.0; 9.0) CDa 3.0 (2.0; 6.0) Da 

Fonte: o autor. *NG, normoglicêmico; PD, pré-diabetes; T2DM, Diabetes Mellitus tipo 2; GCP, periodontite crônica 

generalizada. Letras maiúsculas representam as comparações entre os grupos (p<0,05 Kruskall Wallis Test) e letras 

minúsculas as comparações entre os time points dentro de um mesmo grupo.(p<0,05 Friedman Test). 
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Tabela 5.5- Mudanças nas subpopulações de DCs avaliadas (valores de Δ), à partir do baseline 
para 24h, 1 mês e 3 meses após RAR.  

  Controle  
Mediana 

(25%; 75%) 

NG+GCP 
Mediana 

(25%; 75%) 

PD+GCP 
Mediana 

(25%; 75%) 

T2DM+GCP 
Mediana 

(25%; 75%) 

p valor* 

  (n=15) (n=15) (n=15) (n=15)  

%CD1c+ Δ24hs - 
baseline 

-0.08 (-3.9; 
4.3) A  

7.1 (2.9; 11.6) 
B 

8.05 (4.2; 
11.4) B 

6.3 (0.7; 10.6) 
B 

0.01* 

 Δ 1m - bsl 0.04 (-4.9; 2.4) 0.05 (-4.7; 5.3) 0.16 (-2.2; 
1.75) 

0.61 (-1.4; 3.3) 0.93 

 Δ 3m - bsl -4.0 (-8.0; 1.0) 2.0 (-11; 3.0) 0.0 (-3.0; 4.0) 2.0 (-7.0; 3.0) 0.67 

%CD1c+CCR6+ Δ 24hs - bsl -0.87 (-2.1; 
0.8) A 

3.93 (1.7; 5.7) 
B 

4.77 (1.6; 8.9) 
B 

3.87 (0.7; 5.9) 
B 

< 0.01* 

 Δ 1m - bsl -0.8 (-3.8; 1.7) 0.79 (-1.5; 4.1) -1.15 (-2.9; 
1.7) 

1.52 (-0.4; 2.3) 0.21 

 Δ 3m - bsl -1.01 (-3.3; 
0.9) 

-2.35 (-5.6;1.0) -3.04 (-6.5; -
0.8) 

-1.42 (-4.4; 
2.9) 

0.37 

%CD1c+CCR7+ Δ 24hs - bsl -0.14 (-0.8; 
0.2) 

-0.14 (-0.5; 
0.0) 

-0.04 (-0.3; 
0.3) 

-0.09 (-0.2; 
0.2) 

0.52 

 Δ 1m - bsl - 0.22 (-0.9; 
0.1) 

-0.13 (-0.3; 
0.0) 

-0.05 (-0.5; 
0.3) 

-0.02 (-0.4; 
0.1) 

0.96 

 Δ 3m - bsl -0.32 (-0.8; 
0.3) 

-0.18 (-0.9; 
0.1) 

-0.64 (-1.6; 
0.2) 

-0.17 (-0.7; 
0.4) 

0.71 

%CD141+ Δ 24hs - bsl 0.25 (-0.4; 0.9) 0.02 (-0.7; 1.2) -0.20 (-0.9; 
0.3) 

-0.17 (-0.4; 
0.5) 

0.59 

 Δ 1m - bsl 0.35 (-0.8; 0.9) 0.65 (-1.2; 1.5) -0.01 (-0.7; 
0.9) 

0.12 (-0.4; 0.3) 0.58 

 Δ 3m - bsl 0.29 (-0.3; 0.4) 0.28 (-0.8; 1.1) 0.54 (-1.1; 1.1) 0.24 (-0.4; 0.9) 0.88 

%CD303+ Δ 24hs - bsl 0.01 (-2,7; 2.6) 4.24 (1.6; 9.8) 1.9 (-0.1; 5.5) 0.84 (-0.4; 5.5) 0.07 

 Δ 1m - bsl -0.22 (-3.9; 
2.9) 

1.64 (-1.1; 3.3) 1.44 (-0.4; 4.8) 0.68 (-2.4; 1.6) 0.5 

 Δ 3m - bsl -0.75 (-4.9; 
1.1) 

1.00 (-4.5; 3.9) 0.91 (-0.4; 4.6) 0.48 (-0.6; 3.0) 0.12 

Fonte: o autor. *NG, normoglicêmico; PD, pré-diabetes; T2DM, Diabetes Mellitus tipo 2; GCP, periodontite crônica 

generalizada. Diferença estatisticamente significante entre os grupos (p<0,05 Kruskall Wallis Test). Letras maiúsculas 

representam as comparações entre os grupos (p<0,05 Kruskall Wallis Test) 

 

 

No baseline, foi observado um trend significativo com relação aos níveis 

de P. gingivalis no bilofilme nos grupos à medida que os níveis glicêmicos 

aumentavam: controles< NG+GCP < PD+GCP < T2DM+GCP (p<0.001). Na 

comparação entre os grupos, indivíduos com GCP tiveram níveis 
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significativamente maiores de P. gingivalis no biofilme do que os controles 

saudáveis, independentemente do status de diabetes. Com relação ao número 

estimado de P. gingivalis abrigadas pelas DCs, não foi observado um trend 

significativo (p=0.826). Na comparação entre os grupos, NG+GCP tiveram níveis 

significativamente mais altos de P. gingivalis nas DCs do que os controles 

saudáveis, enquanto não foram observadas diferenças significativas entre os 

controles saudáveis e os grupos PD+GCP e T2DM+GCP (Figura 5.6).  

 
 
Figura 5.6-  Contagem de P. gingivalis no biofilme e nas  Pan-DCs circulantes no baseline  

 

Fonte: o autor. NG, normoglicêmico; PD, pré-diabetes; T2DM, Diabetes Mellitus tipo 2; GCP, periodontite crônica 

generalizada; CFU, Unidade formadora de colônia. Diferença estatisticamente significante entre os grupos no baseline 

(p<0,05 Kruskall Wallis Test). 

 

 

A quantificação do número de P. gingivalis abrigadas pelas DCs, após a 

bacteremia induzida por RAR, é apresentada na Figura 5.7. O grupo NG+GCP 

apresentou níveis significativamente mais altos de P. gingivalis nas DCs, quando 

comparado aos grupos PD+GCP e T2DM+GCP e ao controle (p<0.001); 

nenhuma outra diferença significativa entre os grupos foi observada.  
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Figura 5.7- Contagem de P. gingivalis nas Pan-DCs circulantes 24h após a bacteremia induzida 

por RAR 

 

 
 

Fonte: o autor. *NG, normoglicêmico; PD, pré-diabetes; T2DM, Diabetes Mellitus tipo 2; GCP, periodontite crônica 

generalizada; CFU, Unidade formadora de colônia. Diferença estatisticamente significante entre os grupos após 24h da 

RAR (p<0,05 Kruskall Wallis Test). 

. 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

 O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da hiperglicemia na a 

alteração da homeostase imunológica mediada por DCs circulantes após a 

indução de uma bacteremia através da RAR em indivíduos com GCP. 

Inicialmente, os níveis de DCs eram significativamente mais baixos nos 

indivíduos hiperglicêmicos quando comparados aos normoglicêmicos, sugerindo 

uma influência da T2DM na resposta basal das DCs ou dos seus progenitores. 

Após RAR, uma expansão comparável das subpopulações CD1C+ e 

CD1C+CCR6+ foi observada em todos os indivíduos com GCP em resposta a 

bacteremia, independentemente do status de glicemia. Um mês após a RAR, os 

níveis das DCs sanguíneas circulantes retornaram a níveis semelhantes aos 

iniciais em todos os grupos com GCP. É importante frisar que apesar dessa 

expansão 24h após a RAR, a hiperglicemia teve um efeito negativo persistente 

nos níveis de DCs mielóides e plasmocitóides ao longo do estudo, sendo estes 

consistentemente mais baixos entre os indivíduos diabéticos e pré-diabéticos 

quando comparados aos normoglicêmicos. Funcionalmente, a hiperglicemia 

também parece prejudicar a capacidade dessas células em capturar as 

bactérias, o que é evidenciado no presente estudo através dos níveis reduzidos 

de P. gingivalis abrigadas pelas DCs dos diabéticos e pré-diabéticos. Com 

relação aos parâmetros clínicos periodontais, a RAR resultou em melhora 

significativa em todos os grupos com GCP, independentemente do status de 

glicemia. Resultados semelhantes já foram relatados em estudos que também 

avaliaram a resposta clinica periodontal de curto prazo em indivíduos 

hiperglicêmicos comparados a normoglicêmicos (Christgau et al., 1998;  

Navarro-Sanchez et al., 2007; Cirano et al., 2012). 

 O presente estudo é o primeiro que se tem conhecimento a utilizar RAR 

para induzir um desafio bacteriano com o objetivo de abordar como a vigilância 

imunológica mediada pelas células dendríticas é influenciada pelo T2DM. 

Observamos uma expansão comparável das células dendríticas mielóides 

imaturas (CCR6+CD1c+) em todos os indivíduos com GCP, apesar dos níveis 

mais baixos desta população nos indivíduos hiperglicêmicos no baseline. Além 

disso, foi observado consistentemente níveis mais baixos de células dendríticas 
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mielóides CD141+ e plasmocitoides CD303+ nos indivíduos do grupo 

T2DM+GCP. Este fato é particularmente intrigante, quando analisamos as 

funções específicas desempenhadas pelos subtipos de DCs. As DCs 

plasmocitoides são derivadas de progenitores linfóides, expressam TLR7, TLR9 

e secretam interferon do tipo I em resposta aos ácidos nucleicos e aos vírus. As 

DCs mielóides CD141+ possuem alta expressão de TLR3, TLR10, expressão 

moderada de TLR1, -2, -6 e -8 e ausência de TLR4, -5, -7 e -9 (Hemont et al., 

2013). Além disso, produzem níveis elevados de IL-12p70 e IFN-β, e possuem 

uma capacidade superior de induzir respostas Th1, e realizar apresentação 

cruzada para os linfócitos T citotóxicos CD8+. As DCs CD141+ podem também 

realizar apresentação cruzada de antígenos virais após a captura de células 

infectadas com o vírus necrótico (Jongbloed et al., 2010; Ziegler-Heitbrock et al., 

2010). O subtipo mais numeroso de células dendríticas mielóides do sangue, 

CD1c+ (BDCA-1), expressam todos os TLRs exceto TLR9 (Hemont et al., 2013). 

O papel principal das DCs plasmocitoides e CD141+ em responder aos 

antígenos virais talvez possa explicar a falta de resposta de ambos os subtipos 

de DCs ao desafio bacteriano gerado pela RAR, mas não explica o fato destas 

células estarem preferencialmente diminuídas nos indivíduos hiperglicêmicos ao 

longo do estudo.  

O achado de que as DCs estão em quantidades diminuídas e 

funcionalmente comprometidas em indivíduos pré-diabéticos e diabéticos com 

GCP é suportado por alguns outros estudos em indivíduos diabéticos com 

condição periodontal desconhecida (Corrales et al., 2007; Seifarth et al., 2008; 

Blank et al., 2012). Seifarth et al. (2008) e Blank et al. (2012) também 

observaram  um número reduzido de DCs circulantes em indivíduos com T2DM 

comparados a controles saudáveis. Corrales et al. (2007) reportaram 

anormalidades quantitativas e funcionais nas DCs como, por exemplo, uma 

capacidade diminuída de secretar citocinas pró-inflamatórias. Em contraste, 

Musilli et al. (2011) constataram níveis significativamente mais altos de mDCs 

circulantes em diabéticos, quando comparados com controles saudáveis. Neste 

estudo, apresenta-se um achado exclusivo que foi o aumento significativo no 

pool de mDCs circulantes (CD1c+) e mDCs imaturas (CD1C+CCR6+) em 

indivíduos diabéticos e pré-diabéticos após bacteremia, mas o tamanho do efeito 

foi atenuado pela hiperglicemia. Sendo assim, os indivíduos com PD e T2DM 

nunca atingiram os níveis de DCs presentes nos indivíduos normoglicêmicos. 
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Similar aos resultados apresentados para o grupo normoglicêmico, Carrion et al. 

(2012) mostraram um número elevado de mDCs após bacteremia induzida em 

indivíduos com um nível de CP menos severa do que os que foram incluídos no 

presente estudo. Coletivamente, estes achados sugerem que a T2DM  prejudica 

a resposta das DCs não apenas para os desafios bacterianos crônicos, mas 

também para os agudos, incluindo os de origem oral.  

 As DCs variam em fenótipo e função dependendo do seu status de 

maturação. DCs imaturas migram para os tecidos periféricos em um processo 

controlado por pares de quimiocinas e seus receptores como, por exemplo, 

CCR6-CCL20 (Randolph et al., 2008). Quando as DCs capturam o antígeno, o 

CCR6 é downregulated e o CCR7 é upregulated, o que facilita a migração e 

amadurecimento dos linfócitos T nos órgãos linfoides secundários (Zlotnic; 

Yoshie, 2000). Carrion et al. (2012) mostraram que o número elevado de mDCs 

em indivíduos com CP, após RAR, parece estar associado a presença da 

bactéria P. gingivalis no biofilme e nas mDCs circulantes; a P.gingivalis 

proveniente do biofilme oral que ganhou acesso a circulação sanguínea entraria 

nas DCs através de sua fímbria curta Mfa1 (Zeituni et al., 2009), onde 

sobreviveria evitando a autofagia (El-Awady et al., 2015b; Tyagi et al., 2017). As 

DCs resultantes desse processo são imaturas e imunossupressoras para células 

T CD4+ e CD8+ através de um mecanismo dependente de indolamina 2, 3 

dioxigenase (IDO) (Tyagi et al., 2017). Estudos in vitro inibiram a persistência 

intracelular da P. gingivalis nas DCs através do bloqueio do DC-SIGN, o receptor 

de superfície para Mfa-1, ou por estimulação de autofagia nas DCs mielóides 

(Zeituni et al., 2009; El-Awady et al., 2015b) . O presente estudo confirmou que 

as DCs circulantes em pacientes com GCP são imaturas, independentemente do 

status de glicemia desses indivíduos. Em todos os grupos estudados, foi 

observado uma ausência de upreguation de CCR7+ após o desafio microbiano. 

O fato destas células aparentemente apresentarem um perfil migratório 

único, caracterizado pela expressão diminuída de CCR7 (Miles et al., 2014b) e 

aumentada de CCR6, sugere que essas células dendríticas induzidas em 

indivíduos com CP são funcionalmente imaturas, o que poderia prevenir o 

desenvolvimento de uma resposta imune protetora. Além disso, foi observado 

nos grupos diabéticos e pré-diabéticos níveis significativamente mais baixos de 

P. gingivalis nas Pan-DCs, quando comparados ao grupo normoglicêmico com 
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GCP, tanto no baseline quanto após RAR. Esse achado é mais um fator que 

sugere que a hiperglicemia prejudica a função das DCs na resposta ao desafio 

bacteriano, diminuindo a sua eficiência em englobar os patógenos, passar por 

um processo de maturação e cumprir a sua função de apresentar o antígeno 

para os linfócitos T (Savina; Amigorena, 2007).  

As evidências atuais suportam a ideia de que a hiperglicemia persistente 

leva a uma resposta imune-inflamatória exagerada (local) aos patógenos 

periodontais, resultando em uma destruição mais severa dos tecidos 

periodontais (Preshaw et al., 2012). A interação entre os produtos finais de 

glicação avançada (AGE) e seus receptores (RAGE) induz um estresse 

oxidativo, que pode levar a um upregulation dos monócitos e subsequente 

secreção de citocinas pró-inflamatórias (Salvi et al., 1997, Graves et al., 2006). É 

bem estabelecido na literatura que as interações AGE-RAGE têm um impacto 

negativo na função de várias células inflamatórias, incluindo um 

comprometimento da adesão, quimiotaxia e fagocitose (Naguib et al., 2004). O 

presente estudo fornece um outro aspecto: a hiperglicemia também parece 

afetar as células consideradas como as sentinelas do sistema imune. 

A hiperglicemia  crônica é associada com alterações nas respostas imune 

e homeostática (Stegenga et al., 2008b), mas o real impacto da hiperglicemia na 

função das DCs é pouco entendido. Um estudo in vitro, executado por Gilardi 

Montani et al. (2016), mostrou que DCs cultivadas em um meio com altos níveis 

de glicose tiveram uma redução na expressão de marcadores de ativação e 

maturação, indicando uma possível disfunção na maturação destas células em 

resposta a clássica via de estimulo de ativação representada por padrões 

moleculares associados a patógenos (PAMPs) ou padrões moleculares 

associados a danos (DAMPs). Além disso, a presença de altos níveis de glicose 

ou de soro hiperglicêmico gerou a hiperativação de duas vias ou pathways, a 

Wnt/β-catenin e a p38 MAPK, que também levaram ao prejuízo no processo de 

diferenciação e maturação dessas células, além da produção de grande 

quantidade de espécies reativas de oxigênio (ROS).  

Deve-se ressaltar que o isolamento de DCs diretamente do sangue é 

desafiador, devido à baixa frequência dessas células no sangue periférico (0,2%) 

e nos tecidos. Este fato, levou ao desenvolvimento de múltiplas técnicas 

(Tomlinson et al., 2013). A este respeito, pequenos volumes de sangue limitam o 

isolamento de DCs e, consequentemente, a análise por citometria de fluxo, 
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frequentemente requerendo uma etapa adicional da metodologia como, por 

exemplo, gerar DCs a partir de monócitos (Nair et al., 2012). Neste estudo, as 

células mononucleares periféricas foram isoladas a partir de 25 ml de sangue e 

as DCs foram então isoladas por seleção negativa, que envolve remoção de 

células indesejáveis e a preservação da população alvo. Em contraste, a seleção 

positiva utiliza um anticorpo ligado a beads para isolar a população alvo, e as 

partículas magnéticas presentes, após isolamento, podem afetar a acurácia dos 

experimentos sequenciais. Além disso, a ligação das células ao anticorpo pode 

estimular alteração de fenótipo.  A seleção negativa possibilita que as células 

alvo sejam isoladas intocadas, o que é essencial para uma maior acurácia 

durante a fenotipagem (Šafařík; Šafaříková, 1999).  

Os pontos fortes do presente estudo incluem o desenho de estudo 

prospectivo, os rigorosos critérios de inclusão, as coletas e processamento 

adequados das amostras. Nosso desenho de estudo incluiu RAR de boca toda e 

coletas prospectivas de amostras biológicas, o que nos permitiu gerar um 

desafio bacteriano significativo para as DCs e consequentemente avaliação das 

mudanças geradas pela bacteremia nas subpopulações de DCs. Nosso critério 

de inclusão, baseado no exame clínico de boca toda, claramente distinguiu os 

controles de indivíduos com periodontite crônica. Contrariamente a estudos 

anteriores, quantidade suficiente de sangue foi coletada para isolar diretamente 

as DCs do sangue periférico. Isso preveniu que tivéssemos que lançar mão de 

outras técnicas laboratoriais para obter a quantidade adequada de células para 

análise por citometria de fluxo. Uma limitação deste estudo diz respeito ao 

tamanho da amostra, que não foi suficiente para alcançar significância estatística 

em algumas das comparações. No entanto, a complexidade envolvida na 

obtenção de uma amostra maior com estas características deve ser 

considerada.  

Recomendamos que mais estudos mecanísticos e clínicos sejam 

realizados para esclarecer o efeito da hiperglicemia na resposta das DCs as 

bacteremias de baixo grau e/ou agudas de curto prazo de origem periodontal, e 

as possíveis consequências para a saúde sistêmica.  



 

 

57 

 
 

7 CONCLUSÃO 

 

A hiperglicemia parece afetar negativamente o pool e a função das DCs 

mielóides e plasmocitoides sanguíneas. Apesar da magnitude da expansão das 

mDCs em resposta ao desafio bacteriano agudo ser semelhante em todos os 

grupos com periodontite crônica, os indivíduos hiperglicêmicos permanecem 

imunocomprometidos em comparação com indivíduos normoglicêmicos, os 

níveis de DCs não atingem aqueles presentes em indivíduos normoglicêmicos. 
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ANEXO A- Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO C- Ficha clínica anamnese  
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ANEXO D- Ficha clínica avaliação periodontal 
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