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RESUMORESUMO  

  

Na doença periodontal associada à placa dentobacteriana, produtos 

bacterianos difundem-se através dos tecidos periodontais, induzindo 

mecanismos de defesa não específicos e específicos, com síntese de vários 

mediadores pró-inflamatórios, incluindo o óxido nítrico (NO). A enzima 

responsável pela produção de NO, a NO sintase (NOS), foi identificada em 

vários tipos celulares e possui ação direta sobre o metabolismo ósseo, bem 

como sobre fenômenos destrutivos teciduais e imunopatológicos. Com o 

objetivo de analisar a presença de NO na doença periodontal, realizamos um 

estudo quantitativo geral e proporcional com análise estatística de células 

iNOS positivas em amostras de tecidos gengivais clinicamente saudáveis, 

gengivites associadas à placa dentobacteriana e periodontites crônicas 

localizadas, através da técnica imuno -histoquímica. Significante aumento do 

número de células iNOS positivas por mm2 foi observado em amostras de 

gengivites e periodontites, comparadas ao grupo controle. Em todos os 

grupos, a maioria das células iNOS positivas eram mononucleares 

apresentado fraca a moderada imunorreatividade. Por outro lado, as células 

polimorfonucleares iNOS positivas demonstraram intensa imunomarcação, 

independente do estágio da doença, e apenas a porcentagem de células 

polimorfonucleares iNOS positivas apresentaram significante aumento 

comparada àquela do grupo controle. Nossos resultados indicam que, nos 

tecidos periodontais, o NO aumenta na presença de doença inflamatória. 

Neste contexto, o NO pode estar associado com a regulação da destruição 



tecidual e reabsorção óssea ou ainda com fenômenos imunopatológicos. 

Nossos resultados indicam também uma via adicional de ativação nas células 

inflamatórias na doença periodontal, em especial os polimorfonucleares 

neutrófilos, que expressam iNOS significativamente, provavelmente 

representando uma importante origem de óxido nítrico nesta doença.
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1 INTRODUÇÃO1 INTRODUÇÃO  

 

As doenças periodontais associadas à placa dentobacteriana são 

lesões inflamatórias crônicas que podem afetar apenas o tecido gengival ou 

todo o tecido periodontal de suporte, levando assim a perda do dente. O seu 

agente etiológico primário é a placa dentobacteriana; várias espécies 

bacterianas residem neste biofilme microbiano formado na superfície 

dentária, dentre elas: Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus  

actinomycetemcomitans, Bacteroides forsythus, Prevotella intermedia, 

Campylo bacter rectus, Eubacterium nodatum, Treponema denticola, 

Streptococcus intermedia, Prevotella nigrescens, Peptostreptococcus micros, 

Fusobacterium nucleatum e Eikenella corrodens24. Os componentes e 

produtos bacterianos agridem o tecido periodontal adjacente, induzindo a 

formação de um infiltrado inflamatório intenso, com predominância de 

polimorfonucleares neutrófilos (PMNs), plasmócitos, linfócitos e macrófagos, 

bem como síntese, secreção e ativação de uma série de mediadores químicos 

pró-inflamatórios como interleucina (IL)-1, fator de necrose tumoral (TNF)-α, 

interferon (IFN)-γ, fator de crescimento fibroblástico básico (bFGF) e óxido 

nítrico (NO)6,10,38,57. 

O NO é um radical livre produzido a partir do aminoácido L-

arginina através da ação de isoenzimas, globalmente denominadas NO 

sintases (NOS). Três diferentes isoformas são conhecidas: NOS endotelial 

(eNOS), NOS neuronal (bNOS) e NOS induzível (iNOS). A eNOS e bNOS são 

constitutivas ou basais (cNOS) e produzem baixas concentrações de NO por 



 

 

3 

um curto período de tempo. Entretanto, a iNOS, identificada em vários tipos 

celulares como macrófagos e PMNs, é expressa em resposta a estímulos 

inflamatórios, tais como IL-1, TNF-α, IFN-γ e lipopolissacarídeos (LPS), sendo 

produzida em altas quantidades e por longo período de tempo40. Quando o 

NO é localmente produzido em altas concentrações, pode agir como molécula 

citotóxica ou citotástica contra células infectadas por fungos, bactérias, 

protozoários, bem como células tumorais e células próximas à região de 

produção de NO44,46, podendo resultar em extensa destruição tecidual40. 

O NO possui também importante participação na regulação da 

resposta imune e do metabolismo ósseo, agindo diretamente sobre células 

clásticas 15,22,54,73,74. A presença deste gás na doença periodontal pode refletir a 

participação de um mediador adicional na regulação da reabsorção óssea 

responsável pela progressão da doença. 

No microambiente da doença periodontal, a presença de estímulos 

inflamatórios capazes de induzir a produção de NO por células inflamatórias 

é bem estabelecida38,74,96,97. A presença de altas quantidades de L-arginina e L-

citrulina em tecido gengival inflamado in vivo57 e a expressão de iNOS em 

macrófagos, linfócitos e PMNs em periodontites induzidas experimentalmente 

em ratos52, bem como em fibroblastos, células epiteliais 41, macrófagos e 

células endoteliais em periodontite humana47, revelam a possível participação 

do NO na doença periodontal.  

Este gás parece desempenhar um papel benéfico, bem como 

destrutivo, na doença periodontal. Dentre os efeitos benéficos podemos 

incluir atividade microbicida3 e a modulação da resposta imune 44. Por outro 
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lado, podem ocorrer efeitos destrutivos como a ação citotóxica nos tecidos 

adjacentes, incluindo osso alveolar 40,51. Esta citotoxicidade mediada por NO 

pode ocorrer em combinação com a sua capacidade de ativação de 

metaloproteinases liberadas por macrófagos ativados, PMNs e fibroblastos 

residentes40,44,61,66,68. 

Apesar de vários autores ressaltarem a importância da 

participação do NO na doença periodontal3,38,41,47,52,57, sua função na 

patogênese desta doença, se fundamental na eliminação bacteriana ou se 

contribui para a destruição tecidual ou ambos, permanece desconhecida. Em 

tecidos humanos, poucos autores estudaram NO na doença periodontal, 

entre eles MATEJKA et al.57 que descreveram níveis significantemente 

elevados de substratos de NOS, L-arginina e L-citrulina, em amostras de 

tecido gengival inflamado, comparadas com controles, e KENDALL et al.41, 

LAPPIN et al.47 e HIROSE et al.38 que observaram maior expressão de iNOS em 

amostras de periodontite em relação à mucosa gengival clinicamente 

saudável. Ainda não foi realizada uma análise quantitativa das diferentes 

células iNOS positivas (iNOS+) nos diferentes estágios da doença periodontal 

humana, considerando principalmente a presença ou não de reabsorção 

óssea associada. 

Neste estudo, nosso objetivo foi identificar e quantificar a 

expressão de iNOS em amostras de gengivites associadas à placa 

dentobacteriana e periodontites crônicas local izadas, através da técnica 

imuno-histoquímica do tipo imunoperoxidase, relacionando esta molécula 

com a regulação da reabsorção óssea e destruição tecidual durante a 
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progressão da doença periodontal, bem como com fenômenos 

imunopatológicos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA2 REVISÃO DA LITERATURA   

 

A patogenia das doenças periodontais envolve mecanismos 

imunopatológicos e inflamatórios contra microorganismos bucais 

colonizadores da superfície da placa dentobacteriana, dentre eles: 

Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Prevotella 

intermedia, Treponema denticola, Streptococcus intermedia, Prevotella 

nigrescens, Peptostreptococcus micros, Fusobacterium nucleatum e Eikenella 

corrodens24. Além do fator essencial, ou seja a placa dentobacteriana, é 

importante a participação de fatores de risco adquiridos do hospedeiro, como 

os hormonais, genéticos ou o fumo, para a instalação e progressão da 

doença35. Esses fatores de risco atuam no metabolismo dos tecidos 

periodontais, alteram a função leucocitária e a produção e atuação dos 

anticorpos, deixando o periodonto mais ou menos vulnerável à ação da placa 

dentobacteriana70.  

Doença periodontal associada à placa dentobacteriana, a mais 

freqüente causa de perda dentária em adultos, caracteriza-se por destruição 

do ligamento periodontal, perda da crista óssea alveolar, migração apical do 

epitélio e formação de bolsa periodontal50,67. Embora a presença de 

periodontopatógenos seja um pré-requisito, a progressão da doença é 

dependente do tipo de resposta do hospedeiro contra estes microorganismos 

que colonizam a superfície dentária31. Os produtos bacterianos iniciam uma 

resposta local que envolve a geração de prostaglandinas e citocinas, 
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responsáveis pelo recrutamento de células inflamatórias, liberação de 

enzimas proteolíticas e ativação dos clastos6,68 . 

Na doença periodontal humana, a destruição tecidual está 

relacionada a mecanismos dependentes e independentes da inflamação, 

embora a maioria dos microorganismos gere reação inflamatória.   A 

colonização e proliferação de microorganismos no interior do sulco gengival 

resultam em liberação de citocinas e outros mediadores químicos, bem como 

em destruição tecidual devido à liberação de produtos como LPS e enzimas 

que atuam diretamente sobre populações celulares residentes e 

migrantes10,97. As células-alvo destes mediadores não são apenas células 

inflamatórias como leucócitos PMNs e macrófagos, mas também fibroblastos, 

células epiteliais juncionais e da bolsa, células endoteliais e possivelmente 

osteoblastos que revestem superfícies ósseas nas áreas afetadas 10. 

A gengivite associada à placa dentobacteriana tem sido 

considerada a forma mais comum de doença periodontal, sendo 

caracterizada por uma inflamação restrita ao tecido gengival que pode ter 

seu contorno aumentado devido ao edema ou fibrose, mas possui um possível 

papel como precursora da perda de inserção conjuntiva e reabsorção 

óssea5,55 . Microscopicamente, a gengivite associada à placa dentobacteriana 

caracteriza-se por uma lesão precoce ou estabelecida, onde uma infiltração 

inicial de neutrófilos é sucedida por uma grande infiltração progressiva de 

linfócitos67,71. Segundo PAGE; SCHROEDER71, durante a passagem de gengivite 

(lesão estabelecida) para periodontite (lesão avançada) pode ser observado 

um predomínio de plasmócitos e neutrófilos no infiltrado inflamatório local. 
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Além da infiltração inflamatória, outros eventos biológicos ocorrem na 

gengivite tais como: início da proliferação do epitélio juncional, aumento dos 

vasos sangüíneos adjacentes a este epitélio e destruição das fibras 

colágenas67, 71. 

A periodontite crônica, diferentemente da gengivite, caracteriza-se 

por perda da inserção conjuntiva e de osso alveolar, pela presença de bolsa 

periodontal instalada e inflamação gengival crônica24. A periodontite crônica 

é a mais freqüente forma de periodontite, ocorre em qualquer idade, mas é 

detectada comumente em adultos5. Pode ser classificada, de acordo com sua 

extensão, em localizada, quando o número de regiões envolvidas for menor 

ou igual a 30%, e generalizada, quando for maior ou igual a 30%. De acordo 

com a severidade, a periodontite crônica pode ainda ser leve, quando a perda 

de inserção conjuntiva for entre 1 e 2mm, moderada, entre 3 e 4mm, e 

severa, acima ou igual a 5mm24. A destruição do tecido conjuntivo na doença 

periodontal avançada ocorre principalmente pela liberação e secreção de 

citocinas e enzimas proteolíticas pelos macrófagos, linfócitos e PMNs, dentre 

outras células10,69,71,83. 

A progressão da doença periodontal está diretamente relacionada 

com a persistência da placa dentobacteriana, com o recrutamento de células 

inflamatórias, produção de citocinas, imunorregulação, diferenciação de 

clastos e conseqüente perda óssea6. ASSUMA et al.6, através de um modelo de 

periodontite experimental em primatas, observaram que inicialmente o 

número de células inflamatórias no tecido conjuntivo superficial próximo ao 

epitélio era relativamente alto e não havia presença de células inflamatórias 
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próximas ao tecido ósseo, o que é consistente com inflamação crônica 

tipicamente encontrada na gengivite. Nas avaliações seguintes, após 2, 4 e 6 

semanas, houve um grande aumento do número de células inflamatórias 

tanto no tecido conjuntivo superficial, como próximo ao osso e ligamento 

periodontal, além da diferenciação de clastos e perda óssea. As principais 

células verificadas no último período avaliado foram PMNs, macrófagos, 

linfócitos e plasmócitos. Todavia, os tecidos acometidos pela doença 

periodontal também abrigam células residentes, como por exemplo os 

mastócitos, que possuem um considerável potencial destrutivo, o qual não se 

limita desta maneira às células migrantes tradicionalmente presentes 

durante a progressão desta doença10,33,92. 

As células imunes e inflamatórias presentes na doença periodontal 

são constantemente estimuladas por componentes microbianos, 

especialmente LPS e, frente a estes estímulos, sintetizam diversas citocinas 

pró-inflamatórias e imunorreguladoras como TNF-α, IL-1 α e β, INF-γ, IL-2, IL-

4, IL-6, IL-10, IL-12 e IL-1313,29,30,39,56,68,96. Tais citocinas, associadas ao LPS, são 

responsáveis pela perpetuação do processo inflamatório e iniciação, 

progressão e modulação da resposta imune presente na doença periodontal 

humana29. 

Em níveis aumentados na doença periodontal, as citocinas pró-

inflamatórias TNF-α, IL-1α e IL-1β21,58,79 participam na regulação da imunidade 

inata1, no recrutamento de células inflamatórias10,20,54,63, na diferenciação e 

proliferação de clastos6,84, bem como atuam efetivamente na patogênese da 

doença periodontal estimulando a reabsorção óssea alveolar6,96. 



 

 

11 

Além de citocinas pró-inflamatórias, diversas citocinas 

imunorreguladoras como o IFN-γ, a IL-2, IL-4, IL-10 e IL-13 são sintetizadas, 

durante a doença periodontal crônica, por linfócitos T, células Natural Killer 

(NK) e macrófagos; tais citocinas modulam a resposta imune e contribuem 

para a progressão da periodontite 96. 

É bem estabelecido que células T helper tipo 1 (Th1) sintetizam IL-2 

e IFN-γ que agem na ativação de células T citotóxicas e macrófagos que, por 

sua vez, através de um mecanismo de feed-back positivo, estimulam a 

proliferação e diferenciação de células Th1 1,29 . Por outro lado, as células T 

helper tipo 2 (Th2) sintetizam IL-4, IL-6, IL-10 e IL-13 que atuam na supressão 

da ativação de macrófagos, estimulam a produção de imunoglobulinas por 

plasmócitos (principalmente IgG e IgE) e estimulam a proliferação de células 

Th21,29. Na doença periodontal humana, alguns autores observaram o 

predomínio da resposta imune Th2 sobre a resposta Th129,30,75,98,99, com baixos 

níveis de IL-2 e IFN-γ29, e maior expressão de IL-499, IL-6, IL-10 e IL-1330,38,98,99, 

bem como altos níveis de IgG em sítios de periodontite ativa64,75. Evidenciou-

se, ainda, maior proporção de linfócitos B e plasmócitos em relação aos 

linfócitos T30,65,80,81,99, predomínio de linfócitos T helper (CD4+) sobre os 

linfócitos T citotóxicos (CD8+)30,99 e deficiência no recrutamento e ativação de 

macrófagos16. Em conjunto, estes dados sugerem a ativação e participação 

da resposta imune via célu las Th2 no desenvolvimento e progressão da 

doença periodontal humana30,80,81,99. 

Em contraste, elevada expressão de resposta Th1 com importante 

produção de IFN-γ foi observada em lesões periodontais crônicas avançadas, 
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quando comparadas com amostras controles de tecido gengival clinicamente 

saudável65. Possivelmente, a expressão de determinadas citocinas, como o 

IFN-γ, varia nos diferentes estágios e formas de periodontite, podendo 

resultar em alternâncias entre resposta imune Th1 e Th2 durante a 

progressão desta doença. Embora extensivamente estudados, os fenômenos 

imunorregulatórios envolvidos na patogênese da doença periodontal ainda 

não estão completamente elucidados, permanecendo inúmeras divergências. 

No microambiente da doença periodontal, além da presença de 

diversas citocinas, tem sido observada a produção de NO, o qual age 

diretamente na manutenção e progressão da inflamação, bem como na 

destruição tecidual. As citocinas inflamatórias, como IL -1α e β, TNF-α, IL-6 e 

INF-γ, são potentes estimuladores da produção de NO que, por sua vez, atua 

sobre o metabolismo de diversas células15,53,74,89. A ação sinérgica de citocinas 

inflamatórias com LPS é muito mais potente quanto à estimulação da 

produção de NO, do que citocinas e LPS atuando isoladamente 53,74,86. 

O LPS de importantes periodontopatógenos como de 

Porphyromonas gingivalis, de Actinobacillus actinomycetemcomitans e de 

Treponema denticola são capazes de estimular macrófagos murinos a 

produzir NO in vitro12,26,77,83, aumentando a produção deste gás em 20 a 30 

vezes, comparativamente ao controle26. Adicionalmente, a capacidade dos 

PMNs humanos de expressar iNOS, bem como de sintetizar e secretar NO, foi 

evidenciada in vivo e in vitro a partir de amostras de lesões periapicais 

inflamatórias crônicas e de exsudatos inflamatórios coletados de sítios com 

reabsorção óssea e inflamação crônica86.  
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Por muitos anos, o NO foi considerado apenas um poluente 

ambiental; as primeiras evidências da síntese deste gás em mamíferos foram 

em 1978 e 1981 por TANNENBAUM et al.87 e GREEN et al.32, respectivamente. 

Estes autores observaram que a quantidade de nitrato e nitrito, presente na 

urina e outras secreções de pacientes saudáveis, foi quatro vezes maior que 

a quantidade ingerida destas moléculas e, assim, sugeriram que nitrito e 

nitrato eram sintetizados de forma endógena em humanos32,87. Os achados de 

TANNENBAUM 87 e GREEN32 foram confirmados em 1985 por STUEHR e 

MARLETTA85 que demonstraram produção, por macrófagos de ratos, de 

nitrito e nitrato em resposta a LPS de Escherichia coli. 

Em seqüência, um estudo realizado por HIBBS et al.36, em 1987, 

demonstrou que macrófagos murinos ativados sintetizam L-citrulina e nitrito 

na presença de L-arginina e, no ano seguinte, estes mesmos autores 

evidenciaram que macrófagos murinos ativados por LPS sintetizam NO e que 

esta molécula é precursora de moléculas estáveis como nitrito e nitrato37. 

Simultaneamente, PALMER; FERRIGE; MONCADA72 demonstraram 

experimentalmente a liberação de NO por células endoteliais e a participação 

desta molécula em atividades biológicas tal como o relaxamento aórtico de 

ratos72. O NO foi considerado “a molécula do ano” em 1992, pela revista 

“Science”17,45 e foi definitivamente reconhecido como um importante mediador 

biológico, participando de fenômenos inflam atórios e imunológicos62. 

A molécula NO constitui um radical livre sintetizado na presença de 

O
2
 a partir do aminoácido L-arginina, que é convertido em L-citrulina e NO 

por um grupo de isoenzimas, coletivamente chamadas NO sintases (NOS). As 
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NOS existem como três isoformas diferentes, denominadas NOS endotelial 

(eNOS), NOS neuronal (bNOS) e NOS induzível (iNOS). A iNOS é expressa em 

resposta aos estímulos inflamatórios como o LPS, IL-1, TNFα, TNFβ e IFNγ, 

principalmente por ação sinérgica, produzindo NO por longo período de 

tempo15,38,83. 

O NO pode ser inibido por L-NG arginina monometil (L-NMMA), L-

metil arginina (L-NAME) e aminoguanidina e, em meio aeróbio, 

espontaneamente sofre oxidação convertendo-se em moléculas estáveis como 

o nitrato (NO
3
-) e nitrito (NO

2
-). Estes metabólitos são observados em fluidos 

biológicos como plasma, urina e fluido sinovial22,32,43. Porém, o NO pode reagir 

com moléculas de oxigênio ou com outras biomoléculas, originando 

compostos citotóxicos como o peroxinitrito (ONOO-), o qual tem sido 

considerado mais tóxico do que seu precursor NO40,44,66. 

A síntese de NO tem sido observada em macrófagos12,26,49,83, bem 

como em outras células como neutrófilos23,66,86,93, linfócitos T helper89, 

fibroblastos41,27, células epiteliais4,78, osteoclastos25, osteoblastos25,53, 

condrócitos11,53, células de Langerhans78, células endoteliais47,76 e, 

recentemente, em mastócitos9,42, podendo ter vários efeitos dependendo do 

tipo de célula que produz, do sítio de liberação e da concentração 

produzida59, 60. 

Todavia, a detecção de NO por macrófagos humanos não está 

completamente estabelecida, demonstrando discretos níveis de NO por estas 

células estimuladas com citocinas in vitro quando comparadas com 

macrófagos de ratos19,95. 
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O NO é um gás capaz de percorrer livremente dentro da célula, 

através da membrana celular e entre as células, estando envolvido na 

comunicação intracelular e intercelular, sendo capaz de se difundir 

mantendo seu potencial de ação40,45. Ao contrário de outros mensageiros 

intercelulares, o NO não se liga a receptores e sua meia-vida corresponde a 

segundos, sendo que seus efeitos são transitórios e locais 40. No entanto, 

estudo in vitro observou a produção de NO em cultura de osteoblastos, bem 

como de macrófagos de ratos, estimulados por citocinas e LPS, por até 72 

horas após a estimulação26,53. 

Dentre as funções do NO, observa-se a manutenção da homeostasia 

tecidual, incluindo vasodilatação, neurotransmissão e inibição da agregação 

e adesão plaquetárias40. O NO também apresenta importante função na 

resposta de defesa, podendo atuar como molécula citotóxica frente a fungos, 

bactérias, protozoários, bem como células tumorais e células próximas do 

sítio de produção60. Esta função deve-se à sua capacidade de inibição da 

atividade enzimática intracelular, como por exemplo enzimas envolvidas com 

a respiração mitocondrial e síntese de DNA 37,40,43,44. Tais efeitos do NO 

parecem ser devido à sua ligação com grupamentos ferro-sulfur das 

enzimas37,44. Além disso, o NO é capaz de mediar dano no DNA e morte 

celular via apoptose, induzindo fragmentação de DNA11. 

Adicionalmente, o NO atua sobre células ósseas possuindo 

significante efeito na modulação da reabsorção óssea22. Em condições 

patológicas, incluindo a doença periodontal, o NO atua sobre células das 

linhagens osteoblástica e osteoclástica, funcionando como um sinal parácrino 
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e autócrino na modulação do metabolismo ósseo, com efeitos bifásicos de sua 

produção sobre a reabsorção óssea22,15,74. Estudos in vitro demonstraram que 

IL-1, TNF-α e INF-γ são potentes estimuladores da produção de NO e altas 

concentrações desta molécula inibem o metabolismo ósseo local, suprimindo 

a reabsorção óssea; em contraposição, NO em baixas a moderadas 

concentrações potencializa a atividade clástica e conseqüente reabsorção 

óssea local15,22,53,74.  

A geração de radicais livres derivados do oxigênio (ROS), 

particularmente superóxido (O
2
-), está associada com a formação de novos 

osteoclastos e com o aumento da reabsorção óssea in vitro e in vivo28. O 

superóxido em combinação com NO originará um composto altamente tóxico 

denominado peroxinitrito, o qual está associado com o aumento da 

reabsorção óssea alveolar em modelo experimental de periodontite em 

ratos52. 

O NO é um importante mediador citotóxico no microambiente ósseo 

e, juntamente com citocinas e fatores de crescimento, pode ser responsável 

pela deficiente formação óssea observada em sítios inflamatórios crônicos, 

visto que concentrações elevadas de NO possuem um efeito citotóxico 

significante sobre células da linhagem osteoblástica18  

Dessa forma, fica claro que o NO apresenta uma função 

importante no metabolismo ósseo, modulando a atividade blástica e clástica 

de acordo com sua concentração. Por outro lado, o NO também apresenta 

importante papel imunorregulador, sendo produzido pelas e atuando sobre 

as principais células do sistema imune como macrófagos e linfócitos T12,83,89. A 
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produção de NO por células T helper e sua participação na modulação da 

resposta imune celular permanecem controvertidas. Estudo in vitro 

demonstrou produção de NO por células Th1, mas não por células Th2; além 

disso, o NO inibiu a secreção de IL-2 e INF-γ por células Th1 e não causou 

nenhum efeito na produção de IL-4 por células Th2 89. De acordo com TAYLOR-

ROBINSON et al.89, o NO produzido por células Th1 participa de um 

mecanismo de feed-back negativo inibindo a produção de IL-2 e INF-γ, 

prevenindo, assim, a proliferação de células Th1, de células CD8+ e de 

macrófagos; adicionalmente, as células Th2 proliferam na presença da 

citocina IL-4, cuja produção não foi afetada por NO. De acordo com estes 

achados, as células Th1 e Th2 podem ser distinguidas por diferentes padrões 

de citocinas produzidas e diferente susceptibilidade ao NO.  

Em doenças inflamatórias crônicas, como a inflamação asmática, 

altas concentrações de NO, mediada por iNOS, leva a uma inibição da 

proliferação de células Th1 com decréscimo da produção de IL-2 e INF-γ, 

resultando em aumento do número de células Th2 com conseqüente elevação 

da produção de IL-4, IL-5 e IL-107. Em adição, IL-4 produzida por linfócitos 

Th2, dentre outras funções, inibe a atividade da NOS e a síntese de NO por 

macrófagos murinos ativados por INF-γ e LPS49.  

Pode-se sugerir que a supressão de células Th1 e de suas citocinas 

IL-2 e INF-γ, por NO, resultará em uma maior susceptibilidade à infecção por 

LPS; uma vez demonstrado que ratos deficientes de iNOS apresentaram 

intensa resposta Th1 com maior expressão de INF -γ e menor de IL-4, o que 

resultou em resistência à infecção por LPS94. Em contraposição, recentemente 
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foi demonstrada inibição, mediada por NO, da proliferação de ambos os 

subtipos de linfócitos T helper90, bem como da secreção de citocinas 

associadas tanto com a resposta Th1 (IL-2 e INF-γ) como Th2 (IL-5, IL-10 e IL-

4) in vitro8. 

O NO também contribui para a supressão da resposta imune 

graças à inibição da expressão pelos macrófagos de moléculas classe II do 

complexo maior de histocompatibilidade (MHC), prejudicando a apresentação 

antigênica82. Esta imunossupressão tem sido observada em amostras de 

periodontite avançada humana16.  

O óxido nítrico é uma molécula mensageira multifuncional 

envolvida na regulação da resposta inflamatória com efeitos sobre o 

metabolismo ósseo e sobre as respostas imunes adaptativa e inata40 e, assim, 

é capaz de contribuir com a destruição tecidual presente em doenças 

inflamatórias crônicas. Esta citotoxicidade mediada por NO poderá ocorrer 

em combinação com a sua capacidade de ativar metaloproteinases, incluindo 

colagenases e gelatinases, liberadas por macrófagos ativados, PMNs e 

fibroblastos residentes40,44,61,66,68 . As metaloproteinases (MMPs) são sintetizadas 

e secretadas na forma inativa (proMMPs) e posteriormente ativadas pelas 

citocinas IL-1 e TNF-α, pelas endotoxinas bacterianas, e pelo NO e seus 

reativos nitrito e peroxinitr ito (ONOO-)61,66. 

Polimorfonucleares neutrófilos sintetizam uma metaloproteinase 

denominada matriz metaloproteinase-8 (proMMP-8) ou procolagenase 

neutrofílica humana, a qual desempenha um importante papel na 

remodelação e destruição da matriz extracelular 66. Adicionalmente, PMNs 
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sintetizam NO, a partir da enzima iNOS, estimulados por mediadores 

inflamatórios e LPS23,66,86,93. Assim, sob condições patológicas, o NO e seus 

intermediários NO
2

- e peroxinitrito, sintetizados por PMNs, participam da 

ativação da MMP-8 previamente secretada por estas próprias células na sua 

forma inativa66. 

Vários estudos sugerem que a periodontite apresenta um 

comportamento cíclico, caracterizado por períodos de exarcebação durante o 

qual observa-se progressiva perda óssea e destruição tecidual, seguida por 

períodos de remissão68,91. Períodos de progressiva destruição tecidual 

envolvem significante atividade proteolítica, com síntese, secreção e ativação 

de enzimas proteolíticas tais como MMP-1 ou colagenase intersticial, MMP-8 

ou colagenase neutrofílica, MMP-3 e gelatinase 68,91. O aumento da expressão 

de MMPs está associado com a progressão da doença periodontal68,91; todavia, 

as vias de ativação das MMPs ainda não foram completamente esclarecidas.  

Adicionalmente, o NO e seus reativos nitrito e peroxinitrito também 

podem contribuir com a destruição tecidual participando da supressão da 

síntese de matriz extracelular88, da inibição da proliferação fibroblástica e 

indução de apoptose nestas células in vitro27.  

Na doença periodontal,  LOHINAI et al.52, em 1998, foram os 

primeiros a estudar NO e observaram a presença de iNOS em macrófagos, 

linfócitos e PMNs em periodontites induzidas experimentalmente em ratos; 

demonstraram, ainda, que ratos tratados com inibidor seletivo de iNOS 

apresentaram menor perda óssea adjacente à doença, quando se comparava 

com o sítio controle. Adicionalmente, MATEJKA et al. 57 demonstraram 
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presença de altos níveis de L-arginina e de L-citrulina em tecido gengival de 

pacientes com moderada periodontite, sugerindo a produção e participação 

do NO na doença periodontal humana.  

Em lesões periodontais humanas, a presença de iNOS foi 

primeiramente demonstrada por KENDALL et al. 41, em 2000, com maior 

expressividade desta enzima em fibroblastos, células inflamatórias e células 

epiteliais basais. Neste mesmo ano, LAPPIN et al. 47 observaram o aumento da 

expressão de iNOS em amostras de periodontites quando comparadas ao 

grupo controle de tecido gengival clinicamente saudável; neste estudo, os 

autores verificaram que as principais fontes de iNOS nos tecidos periodontais 

eram os macrófagos e células endoteliais, não observando imunomarcação 

no epitélio, em linfócitos e PMNs.  

Em adição, HIROSE et al.38, em recente estudo, observaram 

significante aumento da expressão de IL -6 e iNOS em amostras obtidas de 

pacientes com periodontite. 

Em resumo, o NO atua no metabolismo ósseo, estimulando 

reabsorção óssea de acordo com sua concentração15,22,53,74, estimula a 

produção e ativação de citocinas imunorreguladoras e de células T helper, 

participando na modulação da resposta imune adaptativa8,82,89,90,94, bem como 

ativa metaloproteinases e inibe a proliferação de fibroblastos27,61,66. Estes 

fenômenos, nos quais o NO está envolvido, são também observados na 

doença periodontal crônica avanç ada; a reabsorção óssea, fenômenos 

imunorregulatórios e degradação de matriz de colágeno estão diretamente 

relacionados com a patogênese e progressão desta doença. Todavia, embora 
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há evidências da participação deste gás na destruição tecidual incluindo 

reabsorção óssea, e em fenômenos imunopatológicos, sua função na doença 

periodontal não está completamente esclarecida. Desta forma, objetivamos 

pesquisar as células que produzem NO, assim como comparativamente 

observar a expressão de iNOS em diferentes estágios da doença periodontal, 

correlacionando severidade da doença e síntese de NO. 
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3 PROPOSIÇÃO3 PROPOSIÇÃO  

 

Considerando a provável participação do NO na patogênese da 

doença periodontal humana, propusemo-nos, por meio da utilização de 

imuno-histoquímica, identificar e quantificar: 

Ø A expressão da enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS), em 

gengivites associadas à placa bacteriana e periodontites crônicas 

localizadas 
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4 MATERIAL E MÉTODO4 MATERIAL E MÉTODOSS  

  

4.1 Seleção e caracterização da amostragem4.1 Seleção e caracterização da amostragem  

Para este estudo, foram selecionadas 13 amostras de tecido 

gengival clinicamente saudável, provenientes de plastia gengival após 

exodontia de pré-molares com indicação ortodôntica e de terceiros molares 

inclusos; 19 de Gengivite associada à placa dentobacteriana, oriundas de 

gengivoplastias, sendo uma das amostras proveniente de peça cirúrgica 

retirada devido a presença de tumor odontogênico (selecionando margens 

livres do tumor) e 19 de Periodontite crônica localizada, oriundas de 

curetagem e/ou excisão de bolsas periodontais. Os casos referem-se a 

espécimes enviados ao Serviço de Anatomia Patológica do Departamento de 

Estomatologia, Área Patologia, da Faculdade de Odontologia de Bauru, da 

Universidade de São Paulo, nos últimos dois anos. O diagnóstico final, 

realizado previamente, foi baseado nos aspectos microscópicos, seguindo a 

classificação de PAGE; SCHROEDER71, considerando -se também as 

informações clínicas relatadas pelo profissional requisitante como 

localização e presença ou não de perda óssea (informações clínicas iniciais). 

Com o objetivo de melhor caracterizar e classificar a amostra, 

foram obtidas informações clínicas adicionais mais detalhadas como: 1) 

presença ou não de placa dentobacteriana em associação ao tecido gengival; 

2) aumento do contorno, consistência e coloração gengivais; 3) presença ou 

não de perda de inserção conjuntiva; 4) presença ou não de perda óssea 
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(caso tal informação não tivesse sido previamente relatada); 5) breve história 

médica e, 6) número de regiões afetadas pela doença periodontal.  

A presença de perda óssea e placa dentobacteriana associada a um 

quadro microscópico e, geralmente, a um laudo já emitido de Doença 

periodontal em fase avançada de Page, ou seja, a presença de tecido 

gengival intensamente infiltrado por plasmócitos e linfócitos focalmente 

distribuído e separado por travas de tecido conjuntivo fibroso, em adição a 

presença de projeções epiteliais hiperplásicas com intensa exocitose, 

permitiu-nos considerar tratar -se de periodontite crônica. Foram 

selecionadas as amostras correspondentes a lesões localizadas, onde 

aproximadamente 4 a 10 sítios estavam afetados pela doença (<30%). Assim, 

as amostras selecionadas foram caracterizadas como periodontites crônicas 

localizadas. 

Os quadros microscópicos compatíveis com Doença periodontal em 

fase precoce e fase estabelecida de Page, ou seja, a presença de tecido 

gengival intensamente infiltrado por linfócitos e plasmócitos ora em focos 

separados por travas de tecido conjuntivo fibroso, ora difusamente 

distribuído na região subepitelial, puderam ser associados com a informação 

clínica obtida posteriormente quanto à presença de placa e ausência de 

perda óssea, caso tal informação não tivesse sido relatada na ficha clínica 

inicial enviada com a peça cirúrgica. Assim, esta associação permitiu a 

caracterização de gengivites associadas à placa dentobacteriana. 
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Raros casos apresentavam incompatibilidade entre os aspectos 

microscópicos e a informação clínica quanto à perda óssea; os mesmos 

foram retirados de nossa amostragem.  

Assim, com base nas informações clínicas iniciais e ou adicionais e 

características microscópicas, as lâminas foram divididas em três diferentes 

grupos experimentais, denominados como grupos I (Tecido gengival 

clinicamente saudável - controle), II (Gengivite associada à placa 

dentobacteriana) e III (Periodontite crônica localizada). As amostras de cada 

grupo foram analisadas, a partir das respectivas fichas clínicas, quanto a 

aspectos gerais do paciente como gênero, idade e raça, bem como a 

procedência das mesmas. 

As amostras consistiram de 13 casos de tecido gengival 

clinicamente saudável (Grupo I), 19 casos de gengivite associada à placa 

bacteriana (Grupo II) e 19 casos de periodontite crônica localizada; houve 

maior prevalência do gênero feminino nos grupos avaliados, sendo que a 

proporção foi de 7:6 no grupo I, 14:5 no grupo II e 15:4 no grupo III. 

Quanto à idade dos pacientes no momento do tratamento, 

observou-se que no grupo I a idade variou de 15 a 72 anos de idade, no 

grupo II a variação ficou entre 16 e 54 anos e no grupo III apresentou-se 

entre 19 e 74 anos. No que diz respeito à raça, houve grande prevalência da 

raça branca sobre as demais raças em todos os grupos avaliados. E quanto à 

procedência das peças cirúrgicas, aproximadamente 41% dos espécimes 

foram enviados por docentes da Disciplina de Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial da Universidade do Sagrado Coração (USC), 23% foram 
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enviados por docentes e pós-graduandos do Departamento de Periodontia da 

Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo (FOB-USP), 

30% foram enviados por profissionais de clínicas particulares e o restante foi 

enviado por profissionais do Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Crâniofaciais (HRAC - USP), bem como de outras instituições. Estas 

informações estão representadas no Quadro 3 (Apêndice). 

 

4.2 Técnica imuno4.2 Técnica imuno--histoquímicahistoquímica  

A partir dos casos selecionados, emblocados em parafina, 

realizaram-se cortes seriados com aproximadamente 3 µm de espessura, em 

micrótomo (Leica); em seguida, estes foram estirados em água e montados 

em lâminas silanizadas (DAKO, S3003, Glostrup-Denmark). Os cortes sobre 

as lâminas silanizadas foram submetidos à técnica imuno-histoquímica do 

tipo Imunoperoxidase (Avidina-Biotina-Peroxidase) para identificação da 

expressão da enzima iNOS, cujos passos foram os seguintes: 

  

Parte IParte I  

1-  Desparafinização e hidratação dos cortes, obedecendo à 

seqüência: 

a-  xilol- 5 minutos 

b-  álcool absoluto I- 2 minutos 

c- álcool absoluto II- 2 minutos 

d-  álcool absoluto III- 2 minutos 
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e- álcool etílico 95%- 2 minutos 

f- lavagem em tampão fosfato (PBS) (Quadro 1 – Apêndice)- 3 

vezes. 

2-  Incubação em solução de peróxido de hidrogênio (MERCK) a 3% 

em PBS, por 40 minutos, para o bloqueio da peroxidase 

endógena. 

3-  Lavagem em PBS- 3 vezes. 

4-  Incubação, por 20 minutos, em tampão citrato, pH 6,0 (SIGMA, 

P4809, Saint Louis - USA) aquecido previamente a 95oC, com 

auxílio de Steammer Cuisine 700 HL-SPEED (T-FAL), para 

exposição antigênica. 

5-  Resfriamento progressivo à temperatura ambiente por 

aproximadamente 20 minutos. 

6-  Lavagem em PBS- 3 vezes. 

7-  Incubação em soro de leite a 3% em água destilada (leite 

desnatado Molico), por 20 minutos, para o bloqueio das ligações 

protéicas inespecíficas. 

8-  Incubação com os anticorpos policlonais de coelho anti-iNOS 

humano (Santa Cruz Biotechnology, SC-651, Califórnia – USA), a 

uma diluição de 1:500 em PBS adicionado a soro de albumina 

bovino (PBS-BSA) a 1%, em câmara úmida, a uma temperatura 

de 4oC, por no mínimo 18 horas. 

 

Parte IIParte II   
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1-  Lavagem rigorosa em PBS- 3 vezes. 

2-  Incubação com os anticorpos biotinilados de cabra (1:100 em 

PBS-BSA 1%) anti-IgG de camundongo/coelho (DAKO, K0492, 

Glostrup-Denmark), por 1 hora, à temperatura ambiente. 

3-  Lavagem em PBS- 3 vezes. 

4-  Incubação com complexo avidina-biotina-peroxidase (DAKO, 

K0492, Glostrup-Denmark), por 45 minutos, à temperatura 

ambiente. 

5-  Lavagem em PBS- 3 vezes. 

6-  Revelação da reação, utilizando 1 pastilha de 3.3’ – DAB 

(diaminobenzidina) e 1 de uréia de peróxido de hidrogênio 

(SIGMA - FAST, D4293, Saint Louis – USA) diluídas em solução de 

10 ml de PBS, resultando em 0,7 mg/ml de DAB e 0,2 mg/ml de 

H
2
O

2
, por 5 minutos, à temperatura ambiente e protegida da 

luz. 

7-  Interrupção da revelação com incubação em água destilada (3 

vezes). 

8-  Contra-coloração com Hematoxilina de Mayer, por 5 a 7 

minutos, à temperatura ambiente. 

9 Lavagem, por 5 minutos, em água corrente. 

10 -Incubação, por 1 segundo, em água amoniacal (diferenciador). 

11 -Lavagem imediata em água corrente, por 10 minutos. 

12 -Incubação em álcool 95%. 

13 -Incubação em álcool absoluto (4 vezes). 
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14 -Incubação em xilol (4 vezes). 

15 -Montagem das lâminas, utilizando meio de montagem não 

aquoso Permount. 

O controle negativo das reações foi obtido pela substituição dos 

anticorpos primários por PBS-BSA 1% ou por soro normal de coelho (Dako, 

K0902, Glostrup-Denmark) a 1:500  em PBS-BSA 1%. 

 

4.3 Análise Subjetiva4.3 Análise Subjetiva  

As lâminas submetidas à imuno-histoquímica foram avaliadas com 

auxílio de um microscópio (CARL ZEISS, Germany), quanto à intensidade do 

infiltrado inflamatório, bem como às células inflamatórias predominantes e 

sua distribuição. Observou-se, também, a presença de células iNOS+, sua 

localização, distribuição e intensidade de marcação. 

 

4.4 Análises Quantitativas4.4 Análises Quantitativas  

 

4.4.1 Contagem de células por mm4.4.1 Contagem de células por mm 22   

  O número de células iNOS+, assim como o número total de cé lulas 

inflamatórias, foram quantificados por meio de análise morfométrica, 

utilizando microscópico óptico ao qual foi adaptado uma ocular Kpl (8x), 

contendo um retículo de integração (CARL ZEISS, Germany). Utilizou-se uma 

objetiva de 100x, resultando em um aumento final de 800x. O diâmetro (d) 

do retículo de integração, obtido por meio de uma lâmina milimetrada, 
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correspondia a 0,15mm. Determinou-se a área do retículo (A), pela expressão 

matemática: A= (π .d2)/4, considerando π= 3,14; o que resultou em A= 

0,0176625mm2.   

Para cada amostra, foram analisados 10 campos microscópicos 

consecutivos (área total = 0,176625mm2), priorizando os focos de infiltrado 

inflamatório, com exceção do grupo controle. Registrou-se o número total de 

células inflamatórias e o número de células iNOS+ encontrados na área total 

percorrida e dividiu-se este número por 0,176625mm2, obtendo-se o número 

de células por milímetro quadrado (mm2).  

 

4.4.2 Freqüência Relativa (Porcentagem)4.4.2 Freqüência Relativa (Porcentagem) 

As lâminas submetidas à imuno-histoquímica foram também 

avaliadas quanto às porcentagens de células iNOS+ em relação ao infiltrado 

inflamatório total, bem como de células mononucleares (MNs) iNOS+ e PMNs 

iNOS+. Utilizou-se para esta análise o retículo de integração de 25 pontos 

(CARL ZEISS, Germany), considerando-se apenas as células coincidentes a 

estes pontos. As proporções foram expressas em porcentagens (médias e 

desvios padrão). Adicionalmente, foram obtidas as proporções das 

porcentagens de PMNs:MNs iNOS+ e PMNs iNOS+:iNOS-. 

 

Todas as contagens foram feitas por dois examinadores. As médias 

dos valores observados estão registrados no Quadro 2 (Apêndice) . 
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4.5 Análise Estatística4.5 Análise Estatística   

As médias dos números de células iNOS+ por mm2 e respectivos 

desvios padrão, observados em cada grupo, foram analisados e trabalhados 

estatisticamente, por meio de Análise de Variância (ANOVA) seguida pelo 

teste de Tukey. As porcentagens de MNs iNOS+, PMNs iNOS+ e total de células 

iNOS+ foram analisadas e trabalhadas estatisticamente, por meio do teste 

Kruskal Wallis seguido por teste de Dunn. O valor de p foi considerado 

estatisticamente significante quando menor do que 0,05.  
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5 RESULTADOS5 RESULTADOS   

  

Os resultados serão demonstrados de forma descritiva, bem como 

por meio de Quadros, Tabelas, Figuras e Gráficos. 

 

5.1 Análise Subjetiva5.1 Análise Subjetiva  

  

Grupo IGrupo I-- Controle Controle   

Todos os cortes microscópicos do grupo controle demonstraram 

mucosa bucal constituída por epitélio pavimentoso estratificado 

paraqueratinizado, algumas vezes hiperplásico. Subjacente, o tecido 

conjuntivo fibroso apresentava-se discretamente infiltrado por células 

inflamatórias predominantemente mononucleares, com distribuição difusa. 

Observou-se, dentre as células inflamatórias, escassos polimorfonucleares 

neutrófilos iNOS+, alguns deles no interior dos vasos sangüíneos (Figuras 1 e 

2). 

 

Grupo IIGrupo II-- Gengivite associada à placa bacteriana Gengivite associada à placa bacteriana   

Os cortes microscópicos referentes aos casos de Gengivite 

associada à placa bacteriana revelaram mucosa bucal constituída por 

epitélio pavimentoso estratificado paraqueratinizado hiperplásico, 

apresentando na região do epitélio juncional pequenas projeções e infiltração 

epitelial por polimorfonucleares neutrófilos (Figura 3). Logo abaixo do 
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epilélio, nota-se moderado a intenso infiltrado inflamatório mononuclear e 

polimorfonuclear distribuído ora aleatoriamente, ora em focos separados por 

travas de tecido conjuntivo fibroso. As células iNOS+ estavam presentes no 

infiltrado inflamatório principalmente na região subepitelial, no interior do 

epitélio sulcular (Figura 4) e de vasos sangüíneos, e em íntimo contato com 

biofilmes microbianos. A imunomarcação parecia ser quantitativamente 

menor nos planos mais profundos, distante dos focos de infiltrado 

inflamatório, quando se comparava com as áreas mais próximas ao epitélio. 

As células inflamatórias polimorfonucleares iNOS+ apresentavam intensa 

imunomarcação (Figura 3 e 4). Perifericamente, notou-se a presença de 

fragmentos de biofilmes microbianos em aproximadamente 60% dos casos. 

 

Grupo IIIGrupo III -- Periodontite crônica localizada Periodontite crônica localizada  

Os cortes microscópicos deste grupo revelaram mucosa bucal 

constituída por epitélio pavimentoso estratificado paraqueratinizado 

hiperplásico com áreas de intensa exocitose e desorganização; na região do 

epitélio da bolsa periodontal notaram-se inúmeras projeções epiteliais (Figura 

5A). Subjacente, no tecido conjuntivo fibroso, foi observado um intenso 

infiltrado inflamatório predominantemente linfoplasmocitário subepitelial 

(Figura 5B) e distribuído em focos separados por travas de tecido conjuntivo 

fibroso (Figura 6A). As células iNOS+ pareciam mais numerosas, em relação 

ao grupo II, e estavam presentes difusamente nos focos de infiltrado 

inflamatório, no interior de vasos sangüíneos, invadindo o epitélio da bolsa 

periodontal e em íntimo contato com este epitélio (Figuras 6B e 7), bem como 
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com os biofilmes microbianos. As células polimorfonucleares iNOS+ 

apresentavam intensa imunomarcação (Figuras 6B e 7). Não se observando  

imunomarcação em células endoteliais, fusiformes, epiteliais e 

mononucleares (Figura 6B e 7). Perifericamente, observou-se a presença de 

fragmentos de biofilmes microbianos (Figura 8) e pequenos fragmentos de 

cemento nos casos examinados. 

As principais características microscópicas observadas nos três 

diferentes grupos estão representados esquematicamente nas Figuras 9, 10 e 

11. 
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Fotomicrografias de Tecido Gengival Clinicamente 

Saudável (Grupo I) 
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FIGURA 1 – Amostra de tecido gengival clinicamente saudável com 
discreto infiltrado inflamatório predominantemente MN (A 
e B: Imuno-histoquímica, aumento original = x100). 

 

A 

B 
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FIGURA 2 – Presença de escassas células PMNs iNOS+, no interior de 
vasos sangüíneos (seta) (A e B: Imuno-histoquímica, 
aumento original = x100). 

 

A 

B 
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Fotomicrografias de Gengivite Associada à Placa 

Dentobacteriana (Grupo II) 



 

FIGURA 3 – Epitélio juncional com pequenas projeções (setas) e 
moderado infiltrado inflamatório predominantemente 
mononuclear. Observam-se ainda, dentina (**) e cemento 
(*). Em C, maior aumento do epitélio sulcular e células 
inflamatórias presente s em B. (A, B e C: H.E., aumento 
original = x12.5, x25 e x100, respectivamente). Em D, 
observa-se intensa marcação para iNOS em PMNs 
dispersos no infiltrado inflamatório (Imuno-histoquímica, 
aumento original = x250). 

A B 

C D  
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FIGURA 4 – PMNs iNOS+ intensamente imunomarcados, presentes na 
região subepitelial (A e C), na superfície do epitélio 
juncional (C e D), bem como no seu interior (B). Em C, 
maior aumento da fotomicrografia D (Imuno-histoquímica, 
aumento original = x250 – A, B e C, e x100 – D). 

 

A B 

C D 
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Fotomicrografias de Periodontite Crônica 

Localizada (Grupo III) 

 

 

 

 

 



 

 

 

FIGURA 5 – Inúmeras projeções do epitélio da bolsa periodontal e 
intenso infiltrado inflamatório mononuclear 
predominantemente plasmocitário subepitelial. Em B, 
maior aumento da fotomicrografia A (A e B: H.E., 
aumento original = x25 e x100, respectivamente). 

 

A 

B 
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FIGURA 6 – Focos de intenso infiltrado inflamatório 
predominantemente plasmocitário (A). Em B, 
observam-se inúmeros PMNs iNOS+ intensamente 
imunomarcados, no interior de vasos sangüíneos 
próximos ao epitélio da bolsa periodontal (A: H.E., 
B: Imuno-histoquímica, aumento original = x25 e 
x250, respectivamente). 

 

A 

B 
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FIGURA 7 – Inúmeros PMNs iNOS+ intensamente imunomarcados, dentro e 
fora dos vasos sangüíneos. Em B, maior aumento da 
fotomicrografia A (A, B e C: Imuno-histoquímica, aumento 
original = x100 - A, x250 - B e C). 

 

A 

B C 
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FIGURA 8 – Biofilmes microbianos adjacentes ao epitélio da bolsa (A) (A: 
H.E., aumento original = x100). 
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Principais Características Microscópicas 

Observadas nos Três Grupos 



 

 

 

  

FIGURA 9 – Representação esquemática das células inflamatórias iNOS + 

(destacadas em amarelo escuro), de sua distribuição e intensidade 

de marcação no tecido gengival clinicamente saudável (grupo I). 

Neste grupo, observam-se escassas células inflamatórias iNOS+ 

aleatoriamente distribuídas. Os PMNs iNOS + estavam presentes fora 

e no interior de vasos sangüíneos.  

 

 

 

 

Representação esquemática modificada de Representação esquemática modificada de PAGE; SCHROEDER (1990)PAGE; SCHROEDER (1990)  
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FIGURA 10 – Representação esquemática das células inflamatórias iNOS+ 

(destacadas em amarelo escuro), de sua distribuição e 

intensidade de marcação na gengivite associada à placa 

bacteriana (grupo II). Em maior quantidade, as células iNOS + 

estão presentes no infiltrado inflamatório principalmente na 

região subepitelial, no interior do epitélio sulcular e de vasos 

sangüíneos, e em íntimo contato com biofilme microbiano. Os 

PMNs iNOS+ presentes apresentam intensamente marcados.  

 

 

 

 

Representação esquemática modificada de Representação esquemática modificada de PAGE; SCHROEDER (1990)PAGE; SCHROEDER (1990) 
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Representação esquemática modificada de Representação esquemática modificada de PAGE; SCHROEDER (1990)PAGE; SCHROEDER (1990)   

FIGURA 11 – Representação esquemática das células inflamatórias iNOS + 

(destacadas em amarelo escuro), de sua distribuição e intensidade 

de marcação na periodontite crônica localizada (grupo III). Neste 

grupo, nota-se uma amplificação do infiltrado inflamatório e das 

células iNOS+, as quais estão presentes preferencialmente nos 

focos de infiltrado inflamatório, no interior do epitélio hiperplásico 

da bolsa periodontal e de vasos sangüíneos, bem como em íntimo 

contato com biofilmes microbianos. Os PMNs iNOS + apresentam 

intensa marcação. 

 



5.2 Análises Quantitativas5.2 Análises Quantitativas  

  

5.2.1 Contagem de células por mm5.2.1 Contagem de células por mm 22   

  

Na análise quantitativa do número total de células inflamatórias 

por mm2, verificamos um aumento significante com a instalação e 

progressão da doença periodontal. Nossos dados revelaram que, do grupo I 

(736,02 ± 560,81) (média ± desvio padrão) para o grupo II (3351,79 ± 

1304,98), houve um aumento de aproximadamente 4 vezes no número de 

células inflamatórias, e do grupo I para o grupo III (5694,63 ± 2277,64) o 

aumento foi de aproximadamente 8 vezes. O número de células inflamatórias 

também aumentou significantemente (p< 0.0001) do grupo II para o grupo 

III.  

A análise imuno-histoquímica revelou um significante aumento no 

número de células iNOS+ por mm2 nas amostras de gengivite associada à 

placa dentobacteriana (Grupo II), 40.52 ± 39.00, e de periodontite crônica 

localizada (Grupo III), 51.55 ± 36.64, quando comparadas ao controle 

caracterizado por tecido gengival clinicamente saudável (Grupo I), 9.09 ± 

23.00 (p= 0.0049). Não houve diferenças significantes entre os grupos II e III, 

quanto ao número de células iNOS+ por mm2. Estes valores, bem como o 

número total de células inflamatórias, estão representados no Quadro 2 

(Apêndice), na Tabela 1 e no Gráfico 1. 
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TABELA 1 - Número total de células inflamatórias e de células iNOS+ por mm2 

em amostras de tecido gengival clinicamente saudável (Grupo I), 

gengivite associada à placa dentobacteriana (Grupo II) e 

periodontite crônica localizada (Grupo III)  

 

Grupos 

Células inflamatórias 

(mm2)  

(média ± desvio padrão) 

Células iNOS+  

(mm2) 

(média ± desvio padrão) 

Clinicamente saudávelClinicamente saudável   736.02 ± 560.81a 9.09 ± 23.00A 

GenGengivitegivite  3351.79 ± 1304.98b 40.52 ± 39.00B 

PeriodontitePeriodontite   5694.63 ± 2277.64c 51.55 ± 36.64B 

Grupos com letras diferentes possuem diferença estatisticamente significante entre si, p< 
0.0001 e p= 0.0049, respectivamente (ANOVA e teste de Tukey, p< 0.05). 
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Grupos com letras diferentes possuem diferença estatisticamente 
significante entre si, p< 0.0001 e p= 0.0049, respectivamente; 
ANOVA seguido por teste de Tukey, p< 0,05. 

 

GRÁFICO 1 - Número total de células inflamatórias e de células iNOS positivas 
por mm2 em amostras de tecido gengival clinicamente saudável 
(Grupo I), gengivite associada à placa dentobacteriana (Grupo II) 
e periodontite crônica localizada (Grupo III).  
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 5.2.2 Freqüência Relativa (Porce5.2.2 Freqüência Relativa (Porce ntagem) ntagem)   

 

Na contagem proporcional das células iNOS+, observamos que estas 

células representaram 1.28% do infiltrado inflamatório no grupo I e 

aproximadamente 6% nos grupos II e III (Tabela 2). Não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos II e III quanto às porcentagens 

de células iNOS+ (p> 0.05). Assim, houve um aumento da expressão de iNOS 

com à amplificação do infiltrado inflamatório e foi contínuo com o aumento 

da severidade da doença periodontal (Tabela 2). 

Quando diferentes tipos morfológicos celulares eram analisados, 

notou-se que apenas os PMNs iNOS+ apresentavam intensa imunomarcação 

nos três grupos analisados e que estas células aumentavam 

significantemente, na presença de doença periodontal (gengivite ou 

periodontite), quando se comparava como o grupo controle (p< 0.05). (Tabela 

2 e Gráfico 2). Interessantemente, um pequeno aumento de PMNs iNOS+ do 

grupo II (5.53 ± 4.80) para o grupo III (6.40 ± 2.97) foi observado. 

Adicionalmente, foi calculada a proporção da porcentagem de 

PMNs iNOS+:iNOS--. Esta revelou um aumento progressivo com a instalação e 

severidade da doença periodontal. A proporção, acima citada, referente às 

amostras de doença periodontal apresentavam-se duas a três vezes maiores 

que o grupo controle (Tabela 2).  

Os controles negativos, utilizados em todas as reações, não 

demonstraram imunomarcação positiva, quando da substituição do 

anticorpo primário por PBS-BSA 1% (Figura 12). Quando da utilização de soro 
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normal de coelho, observou-se marcação em fibroblastos e células 

endoteliais, epiteliais e mononucleares; indicando que discretas marcações 

observadas nestas células, na incubação com o anticorpo primário, na 

realidade, eram falsos positivos (Figura 13) e que somente a marcação 

visualizada nos PMNs deve ser considerada. 
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TABELA 2 - Distribuição de células iNOS positivas, de PMNs iNOS positivos e 
de MNs iNOS positivos em amostras de tecido gengival 
clinicamente saudável (Grupo I), gengivite associada à placa 
dentobacteriana (Grupo II) e periodontite crônica localizada 
(Grupo III) 

Grupos 
% PMNs iNOS+ 
(média ± d.p.) 

Proporção da  

% iNOS+:iNOS_- 

PMNs 

Clinicamente saudável 1.28 ± 1.61 1.39 

Gengivite 5.53 ± 4.80* 3.01 

Periodontite 6.40 ± 2.97* 3.33 

* Representa diferença estatisticamente significante, quando comparado ao grupo controle 
(Grupo I) (Kruskall Wallis e teste de Dunn, p< 0.05);  
% = porcentagem  
d.p. = desvio padrão 
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GRÁFICO 2- Porcentagem de PMNs iNOS positivos em amostras de tecido 

gengival clinicamente saudável (Grupo I), gengivite associada à 

placa dentobacteriana (Grupo II) e periodontite crônica 

localizada (Grupo III). 

*Representa diferença estatisticamente significante quando 

comparado ao Grupo I (controle); Kruskal Wallis seguido por teste de 

Dunn, p< 0,05. 

I  

* 
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FIGURA 12 – Fotomicrografia do controle negativo, por meio da 
substituição do anticorpo primário por PBS-BSA 1%, 
ilustrando ausência de imunomarcação positiva em 
gengivite associada à placa dentobacteriana (Imuno-
histoquímica, aumento original = x100). 
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FIGURA 13 – Fotomicrografias do controle negativo, por meio da 
substituição do anticorpo primário por soro normal de 
coelho, demonstrando marcação em células 
mononucleares (*), células endoteliais e fibroblastos 
(seta) (A). Em B, nota-se marcação em plasmócitos (A e B: 
Imuno-histoquímica, aumento original = x250 e x100, 
respectivamente). 
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6 DISCUSSÃO6 DISCUSSÃO  

  

6.1 do Título do Trabalho 

O estudo da etiologia, patogênese e tratamento de doenças, como a 

doença periondontal, de maneira ordenada, criteriosa e universal, apenas é 

possível adotando-se uma sistemática de classificação corretamente 

aplicada. Classificações como a de 1989, discutida no Workshop Mundial de 

Periodontia Clínica da Academia Americana de Periodontologia (AAP), e a de 

1993, descrita no Primeiro Workshop Europeu de Periodontologia, 

apresentavam falhas que foram revisadas e reformuladas, em 1999, no 

Workshop Internacional para Classificação de Doenças Periodontais 5. Entre 

as principais modificações, está a adição de um grupo de doenças 

classificado como “doenças gengivais” e subclassificado em doenças 

gengivais induzidas ou não por placa dentobacteriana. As doenças induzidas 

incluem as gengivites associadas à placa dentobacteriana, que podem ou não 

ser modificadas por fatores locais, e as doenças gengivais modificadas por 

fatores sistêmicos, medicamentos, desnutrição e outros. As  doenças 

gengivais não induzidas por placa dentobacteriana incluem as doenças 

gengivais de origem viral, fúngica ou genética, aquelas associadas às 

alterações muco-cutâneas, alérgicas, traumáticas, e outras 55. 

 No presente estudo, os casos selecionados que não apresentavam 

perda óssea estavam associados à placa dentobacteriana, porém não 

estavam associados com fatores sistêmicos, medicamentos e desnutrição. 

Baseado na mais recente classificação das doenças periodontais (1999), estes 
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casos foram considerados gengivites associadas à placa dentobacteriana, 

mesmo que nem todos os fatores locais fossem totalmente conhecidos 

durante a caracterização das amostras. Visto que tais amostras são 

oriundas de arquivos de um serviço de Anatomia Patológica, muitas vezes 

torna-se impossível a obtenção de todas as informações necessárias para 

uma subclassificação das doenças periodontais. 

A classificação de 1999 apresenta revisões terminológicas como a 

substituição de “periodontite do adulto” por “periodo ntite crônica”, uma vez 

que dados epidemiológicos e clínicos sugerem que a forma de periodontite 

comumente encontrada entre os adultos pode também ser observada em 

adolescentes. A periodontite crônica pode ser subclassificada de acordo com 

sua extensão, em localizada, quando o número de regiões envolvidas for 

menor ou igual a 30%, e generalizada, quando for maior ou igual a 30%5,24. 

Outras modificações feitas no Workshop Internacional para 

Classificação de Doenças Periodontais5, em 1999, incluem a substituição da 

terminologia “periodontite de início precoce” por “periodontite agressiva”, 

bem como “gengivite e periodontite ulcerativas necrosantes” por “doenças 

periodontais necrosantes”, e ainda a inclusão do grupo denominado 

“abscessos periodontais”. Uma vez que possuem características clínicas e 

microbiológicas específicas, estes três grupos de doenças são independentes 

do grupo “periodontite crônica”. No presente trabalho, as amostras 

associadas com perda óssea e com a presença de placa dentobacteriana, que 

eram localizadas e demonstravam predominância de células inflamatórias 
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mononucleares foram selecionadas e então consideradas como periodontites 

crônicas localizadas. 

 

6.2  da Metodologia 

A metodologia utilizada neste estudo foi imuno-histoquímica do tipo 

imunoperoxidase que consiste de uma técnica altamente específica e sensível, 

cujas etapas devem ser rigorosamente seguidas e os resultados 

cautelosamente interpretados.  

A padronização da técnica e dos anticorpos a serem utilizados, a 

escolha de controles positivos e a utilização de controles negativos 

apropriados são procedimentos essenciais para o sucesso da metodologia. 

Em nosso estudo, seguimos rigorosamente todas as etapas de padronização e 

a utilização, em cada reação, dos controles necessários. Os controles 

negativos foram realizados tanto pela substituição dos anticorpos policlonais 

de coelho anti-iNOS humano por PBS-BSA 1%, revelando possíveis reações 

inespecíficas dos anticorpos secundários, bem como pela substituição dos 

anticorpos anti-iNOS por soro normal de coelho, eliminando assim falsos 

positivos advindos da incubação com os anticorpos primários. Tais controles 

garantem, desta maneira, a especificidade e fidelidade dos resultados imuno-

histoquímicos apresentados. 

 

6.3 dos Resultados 

Os produtos bacterianos solúveis desempenham papel fundamental 

na patogênese da doença periodontal inflamatória crônica, resultando em 
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ativação celular e formação de um intenso infiltrado inflamatório, com 

produção de citocinas pró -inflamatórias dentre outros mediadores70,71,97. O 

óxido nítrico tem sido considerado importante molécula sinalizadora em uma 

grande variedade de tecidos; este gás pode desempenhar relevante papel 

como mediador citotóxico na resposta imune não específica, podendo 

apresentar efeitos benéficos ou destrutivos, nos fenômenos patológicos 

teciduais 40,44,59. 

O LPS de bactérias gram-negativas juntamente com TNF-α, IL-1 e 

IFN-γ têm demostrado ser importantes estímulos para a produção de NO em 

uma variedade de células humanas e animais, como macrófagos, neutrófilos, 

fibroblastos, linfócitos T, osteoclastos e osteoblastos 12,23,25,41,53,74,77,83.  

Os fenômenos inflamatórios nos tecidos periodontais, assim como 

em outros tecidos conjuntivos, são acompanhados pela produção de NO. A 

partir de modelo experimental de periodontite em ratos, LOHINAI et al. 52 

verificaram aumento da produção local de NO e presença de iNOS em 

macrófagos, linfócitos e polimorfonucleares, além da íntima relação entre a 

presença desta molécula e a presença de perda óssea alveolar. MATEJKA et 

al.57, em 1998, observaram alto conteúdo de L-arginina e de L-citrulina em 

tecido gengival de pacientes com moderada periodontite e, recentemente, 

KENDALL et al.41, em 2000, demonstraram pela primeira vez a presença de 

iNOS em doença periodontal humana através de imunomarcação em 

fibroblastos, células inflamatórias e células epiteliais, sugerindo assim a 

produção e participação do NO na doença periodontal humana.  
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No presente trabalho, analisando amostras de tecidos gengivais 

humanos com doença periodontal, por meio de imuno-histoquímica, notou-se, 

independente se gengivite ou periodontite, um significante aumento no 

número de células iNOS+ em relação ao tecido gengival clinicamente 

saudável. Estes resultados corroboram com prévios estudos, em tecido s 

humanos, os quais similarmente verificaram aumento da expressão de iNOS 

em doença periodontal41,47,38. 

O NO tem sido considerado um mediador multifuncional produzido 

por, e agindo sobre, a maioria das células do corpo. Vários estudos in vitro 

descrevem o efeito do NO sobre a atividade de células ósseas 22,73,74. Tais 

efeitos podem ser estimuladores ou inibidores, de acordo com diferentes 

níveis de concentração e modelos experimentais utilizados15,40,53,73. Alguns 

estudos observaram que a presença de NO, adjacente a sítios de inflamação 

crônica, aumenta a reabsorção óssea alveolar 51,52; enquanto outros 

demonstraram que a produção de NO, estimulada por citocinas 

inflamatórias, pode funcionar como um mediador para controle da atividade 

clástica, evitando excessiva reabsorção óssea, principalmente na presença de 

alta concentração local de NO 15,53,74. Em vista disto, torna-se difícil predizer se 

a produção aumentada de NO durante a inflamação representa estímulo 

para o aumento da perda óssea ou para sua inibição15. Infelizmente, não foi 

possível examinar as concentrações de NO em nossas amostras. Mas, 

acreditamos que as células iNOS+ possam desempenhar um papel crítico na 

ativação da reabsorção óssea localizada, que acompanha e contribui para a 
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progressão da doenç a periodontal. Isto ocorreria, provavelmente, juntamente 

com outros estimuladores da reabsorção óssea. 

Apesar dos estudos in vitro demonstrarem que altas concentrações 

de NO inibem atividade clástica enquanto baixas a moderadas potencializam 

a reabsorção óssea local, não há evidências in vivo do efeito tempo-

dependente das altas concentrações desta molécula sobre as células 

clásticas 15,48,53,73. LAURENT et al.48 propõem que a grande diferença entre a 

atividade NOS constitutiva, fisiologicamente produzida, e a NOS induzível 

não está na concentração de NO gerada, mas na duração da expressão da 

enzima responsável e conseqüente síntese de NO.  

No presente trabalho, observamos aumento da porcentagem de 

células iNOS+ na doença periodontal quando comparada com o grupo 

controle. Entretanto, notou-se manutenção da expressão de iNOS 

independentemente da presença ou não de perda óssea, visto que a 

porcentagem de células iNOS+, tanto na gengivite quanto na periodontite, foi 

mantida em aproximadamente 6%. Assim, acreditamos que a permanência 

da expressão de iNOS e a conseqüente síntese contínua de NO têm um 

importante papel na regulação, possivelmente na ativação, da reabsorção 

óssea alveolar presente nos estágios mais tardios da doença periodontal. 

Considerando que durante a resposta inflamatória crônica na doença 

periodontal existe exposição contínua e por longo período a agentes 

bacterianos, a contínua expressão de iNOS observada em nosso estudo 

parece-nos um achado de grande coerência.  
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Em ambientes de intensa e duradoura inflamação, como a doença 

periodontal, há a presença de diversas citocinas capazes de estimular a 

reabsorção óssea6,96 e simultaneamente induzir o aumento da produção de 

NO que, por sua vez, em altas concentrações é capaz de inibir a reabsorção 

óssea in vitro15,53,73. Infelizmente, não é a inibição da reabsorção óssea que 

observamos durante a progressão da doença periodontal, embora a doença 

apresente fases de remissão alternadas por períodos de intensa destruição 

tecidual68,91. De qualquer forma, isso constitui um paradoxo no estudo da 

biologia do tecido ósseo e até o presente momento permanece sem resposta. 

Talvez, o NO participe de um mecanismo de feed-back negativo nos 

processos de reabsorção óssea, ao atingir altas concentrações. Ainda, deve-

se considerar a capacidade do NO em se difundir de suas células de origem a 

distâncias que variam em aproximadamente 0,4mm45, bem como sua breve 

meia-vida de apenas segundos e rápida reação com o oxigênio, que impedem 

que altas concentrações sejam atingidas in vivo nas adjacências do sítio de 

produção. Assim acreditamos ocorrer na doença periodontal, com difusão de 

NO pelo periodonto e fluido sulcular, resultando, portanto, preferencialmente 

na ativação de células clásticas à sua inibição, ou ainda na alternância de 

ambos os fenômenos de acordo com uma maior ou menor concentração de 

NO produzido. Entretanto, a relação precisa entre a concentração de NO e os 

fenômenos que regulam o metabolismo do osso alveolar, nas doenças 

inflamatórias, permanece a ser estabelecida. 

Em contrapartida, o NO e seus produtos, podem ter outros efeitos, 

além da ação sobre células ósseas, inibindo o crescimento e causando morte 
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de periodontopatógenos como Fusobacterium nucleatum, Eikenella corrodens 

e Porphyromonas gingivalis in vitro 3, constituindo, assim, como uma 

importante molécula de defesa presente em doenças inflamatórias crônicas. 

A capacidade de causar inibição enzimática, resultando em morte 

celular, faz do NO uma molécula envolvida também em fenômenos de 

destruição tecidual, uma vez que seus efeitos citotóxicos podem se estender 

para as células adjacentes, principalmente sob altas concentrações e atuação 

prolongada desta molécula14,40,43,44,,61,66. Além destes efeitos citotóxicos 

dependentes da sua atuação enzimática, o NO participa tanto da ativação de 

metaloproteinases61,66, como da supressão de proteoglicanas e síntese de 

colágeno 88, e estes podem ser os mecanismos pelos quais o NO contribui para 

a perda precoce de colágeno em lesões gengivais66. Além disso, o aumento de 

iNOS resulta na inibição da proliferação de fibroblastos e indução de 

apoptose nestas células 27, contribuindo para o predomínio da destruição 

sobre o reparo tecidual que é característica da periodontite40.  

Adicionalmente, o NO pode ainda ativar o recrutamento de 

fagócitos40 e, por outro lado, modular o grau de inflamação e atuar na 

regulação dos fenômenos imunopatológicos, induzindo específica inibição da 

proliferação de células Th1 90 e conseqüente amplificação e perpetuação da 

resposta mediada por células Th2 7,89,94. Desta forma, o NO pode ser 

considerado uma molécula imunossupressora da resposta Th1. 

Os linfócitos B e plasmócitos parecem desempenhar um papel mais 

importante do que os linfócitos T em lesões progressivas inflamatórias 

crônicas, como a doença periodontal30,80,81. Todavia, há evidências da 
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participação de linfócitos T helper na doença periodontal humana98,99, com 

maior proliferação e participação de linfócitos Th2 do que Th1 e aumento da 

expressão de IL-6, IL-10, IL-1398 e IL-499.  

Baseado na atuação do NO nas células do sistema imune e na 

maior participação e predomínio das células Th2 na progressão da doença 

periodontal, sugerimos ainda que o NO presente nesta doença pode estar 

participando dos fenômenos de supressão de células Th1 89,90,94, com 

concomitante redução dos níveis de IFN-γ e IL-2, levando a uma maior 

proliferação de células Th2 89,94 e maior produção de IL-10, IL-4 e IL-13. Estas 

citocinas são responsáveis pela supressão de linfócitos Th1 e macrófagos, 

estimulação da proliferação de células Th2 e plasmócitos, e ativação de 

linfócitos B1,29,49, que têm sido considerados os fenômenos imunes mais 

importantes para a progressão da doença periodontal. Assim, o NO, 

juntamente com outros fatores, pode contribuir para a progressão da doença 

periodontal através da regulação da resposta imune mediada por células T. 

Entretanto, apesar das evidências que indicam a participação de 

NO na patogênese da doença periodontal humana, resultados conflitantes a 

respeito da função desta molécula nesta doença têm sido relatados. 

Quanto às células produtoras de NO na doença periodontal, nossos 

dados demonstram que as células iNOS+ foram predominantemente PMNs, os 

quais demonstraram intensa positividade e, surpreendentemente, houve 

aumento na proporção de PMNs iNOS+:iNOS- durante a progressão da doença. 

As células MNs apresentavam-se fracamente marcadas, entretanto quando 

da substituição do anticorpo policlonal de coelho anti-iNOS humana por soro 
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normal de coelho, o padrão de marcação mantinha-se nas células MNs, bem 

como nas células endoteliais, epiteliais e fibroblastos, revelando a presença 

de falsos positivos. Assim, apenas consideramos como imunomarcações 

verdadeiras àquelas observadas nos PMNs. Observou-se ainda aumento da 

porcentagem dos PMNs iNOS+ nas doenças periodontais em comparação ao 

grupo controle. Esses resultados demonstram, desta maneira, uma 

importante participação dos PMNs, quanto à produção de NO em resposta a 

estímulos inflamatórios periodontais, quando comparados aos MNs, podendo 

tratar-se de uma maior responsividade dos PMNs.  

Os presentes resultados são conflitantes com prévias observações 

realizadas por LAPPIN et al.47, cujos dados demonstraram que as células que 

mais expressam iNOS, na doença periodontal humana, são os macrófagos e 

células endoteliais, enquanto que a maioria dos PMNs, linfócitos e células 

epiteliais não apresentaram expressão da enzima iNOS. No presente 

trabalho, de forma diferente, nós não observamos imunomarcação em 

células mononucleares, fibroblastos, células endoteliais e células epiteliais, o 

que acreditamos ter ocorrido em função da utilização de anticorpos de 

diferentes origens, possivelmente gerando variável especificidade. 

As porcentagens de PMNs iNOS+ na doença periodontal, em nosso 

estudo, aumentaram significativamente em relação ao grupo controle. 

Porém, quando se comparava os grupos II (gengivite) e III (periodontite), 

observamos um sutil aumento da porcentagem de PMNs iNOS+ e uma 

diminuição da porcentagem de PMNs iNOS- . Nossos dados sugerem uma 

tendência para o aumento da expressão de iNOS pelos PMNs com o aumento 
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da severidade da doença periodontal. Este aumento pode estar associado 

como o menor recrutamento e participação dos macrófagos na doença 

periodontal, como realçado previamente por CHAPPLE; SRIVASTAVA; 

HUNTER16, em 1998. Esta suposta deficiência macrofágica na doença 

periodontal, freqüentemente discutida na literatura, pode resultar da 

supressão da resposta Th1 causada pelo NO, dentre outros fatores89,90,94. 

Considerando isto uma verdade, o NO, além de participar dos fenômenos 

previamente discutidos, seria ainda um dos responsáveis pela maior 

participação dos PMNs na sua própria produção. 

Apesar de em menor número do que os MNs, nós acreditamos que 

os PMNs são mais importantes quanto à produção e compartimentalizaç ão 

de NO na doença periodontal. Sendo assim, sugerimos que o NO proveniente 

dos PMNs, em conjunto com várias enzimas destrutivas, constitui um dos 

responsáveis pela destruição periodontal, além da atuação na regulação da 

reabsorção óssea e de fenômenos imunopatológicos e antimicrobianos. Não 

podemos descartar a possibilidade da expressão de iNOS, identificada neste 

estudo, representar apenas um sinal de ativação celular em resposta a 

estímulos bacterianos e de citocinas. 

O NO proveniente dos PMNs tem sido relacionado ainda com a 

ativação de metaloproteinases, especialmente a procolagenase neutrofílica 

humana (MMP-8)66 que, provavelmente, atua como fator adicional na 

degradação de fibras colágenas e progressão da doença periodontal40,66. 

Assim, os PMNs, através da síntese de NO, podem participar, em um primeiro 

momento, da eliminação de microorganismos patogênicos e, com a 
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persistência de estímulos inflamatórios, estas células participariam de 

fenômenos destrutivos por meio também da ativação excessiva de 

meta loproteinases. 

Em resumo, nossos resultados claramente demonstram que o 

número de células iNOS+ é mais elevado na doença periodontal do que no 

tecido gengival clinicamente saudável, e que a produção de NO parece ser 

contínua nos diferentes estágios da doença periodontal. Assim, as células 

inflamatórias apresentam uma via adicional de ativação na doença 

periodontal, com ênfase aos PMNs que expressaram iNOS significativamente, 

provavelmente representando uma importante fonte de óxido nítrico nesta 

doença. 

As células produtoras de NO e seus possíveis efeitos na doença 

periodontal estão representados no esquema hipotético na Figura 14. 

 



 

FIGURA 14 – Representação esquemática das células inflamatórias responsáveis pela 

síntese de NO quando estimuladas por produtos bacterianos, bem 

como a possível ação deste gás na patogênese da doença periodontal. 

Provavelmente, o NO, na doença periodontal, participa de fenômenos 

imunorregulatórios e destrutivos, atuando especialmente na supressão 

de células Th1 e macrófagos, na regulação da reabsorção óssea e na 

degradação de fibras colágenas. 
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7 CONCLUSÕES7 CONCLUSÕES   

  

De acordo com os resultados obtidos nesse trabalho, podemos 

concluir que: 

1.  o número total de células iNOS positivas é mais elevado na doença 

periodontal do que no tecido gengival clinicamente saudável, 

2.  o número total de células iNOS positivas não apresenta diferença 

significante entre os grupos Gengivite e Periodontite, 

3.  na doença periodontal, a porcentagem de células iNOS positivas é maior 

quando comparada com o grupo controle. Entretanto, não houve 

diferença significante entre os grupos II e III quanto às porcentagens de 

células iNOS positivas. Assim, o aumento da expressão de iNOS foi 

proporcional à amplificação do infiltrado inflamatório, 

4.  apenas os PMNs apresentaram intensa imunomarcação para a iNOS, 

5.  os PMNs iNOS positivos aumentaram paralelamente com a progressão da 

doença periodontal. 

 

A partir de nossas conclusões, podemos sugerir que: 

1.  as células polimorfonucleares apresentam uma via adicional de ativação 

na doença periodontal. O NO produzido pode estar envolvido na 

patogênese da doença periodontal, atuando em fenômenos 

imunorreguladores, antimicrobianos ou destrutivos.  
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Study of the expression of nitric oxide inducible synthase Study of the expression of nitric oxide inducible synthase 

enzyme (iNOS) in plaqenzyme (iNOS) in plaqueue--induced gingivitis and localized induced gingivitis and localized 

chronic periodontitischronic periodontitis   

  

ABSTRACTABSTRACT  

  

In periodontal disease, bacterial products of the subgingival plaque diffuse 

through the periodontal tissue, inducing non-specific and specific defense 

mechanisms, with the consequent synthesis of various pro-inflammatory 

mediators, including nitric oxide (NO). The enzyme responsible for NO 

production, the NO synthase (NOS), has been identified in several cell types 

and the NO has a direct action on osseous metabolism and may also take on 

the tissue destruction and in immunopathological phenomena. In order to 

further characterize the presence of NO in human periodontal disease, we 

undertook a general and proportional quantitative study with statystical 

analysis of iNOS positive cells in sam ples of clinically healthy gingival tissues, 

plaque-induced gingivitis and localizated chronic periodontitis using 

immunohistochemistry. A significant increase in the number of iNOS+ cells 

per mm2 was found in the samples of the gingivitis and periodontitis 

compared to those of the control. In all groups almost all of the iNOS+ cells 

were mononuclear demonstrating weak to moderate immunoreactivity. 

Conversely, polymorphonuclear cells showed intense immunoreactivity for 

iNOS independent of the disease stage,  and only the percentage of iNOS+ 

polymorphonuclear cells in the inflammatory infiltrate demonstrated a 
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significant increase when compared with the control. Taken together, our 

results indicate that NO augments in the presence of periodontal disease, 

which may be associated with the regulation of tissue destruction, bone 

resorption and immunopathological phenomena. In addition, our findings 

also suggest that the inflammatory cells present an additional activation 

pathway on inflammatory cells in the periodo ntal disease, specially of the 

polymorphonuclear cells, that it express significant iNOS and probably 

represent an important source of nitric oxide in human periodontal disease.  
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APÊNDICE 1APÊNDICE 1  

  

SORO-ALBUMINA BOVINA (BSA)
 

Produt o Quantidade 
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Quadro 2: Análise quantitativa das células imunomarcadas para a enzima iNOS Quadro 2: Análise quantitativa das células imunomarcadas para a enzima iNOS 
nos diferentes grupos analisadosnos diferentes grupos analisados  

TECIDO GENGIVAL CLINICAMENTE SAUDÁVEL (GRUPO I)TECIDO GENGIVAL CLINICAMENTE SAUDÁVEL (GRUPO I)   

Médias das análises dos examinadores 1 e 2 

Médias das porcentagens 
Médias dos números de células por 

mm2 

LÂMINAS 

% Células 

iNOS+  

%PMN 

iNOS+  
%MN iNOS+  

Infiltrado 

inflamatório total  

Células 

inflamatórias 

iNOS+ 

1 2.85 2.85 0 713.48 0 

2 4.75 4.75 0 1743.81 0 

3 1.35 1.35 0 1047.42 5.66 

4 0 0 0 883.23 5.66 

5 0 0 0 1200.00 0 

6 2.15 2.15 0 973.81 0 

7 2.7 2.7 0 1698.51 84.26 

8 0 0 0 503.96 0 

9 0 0 0 141.56 0 

10 0 0 0 203.85 11.32 

11 0 0 0 90.60 0 

12 0 0 0 169.87 0 

13 2.85 2.85 0 164.21 11.32 

GENGIVITE ASSOCIADA À PLACA DENTOBACGENGIVITE ASSOCIADA À PLACA DENTOBACTERIANA (GRUPO II)TERIANA (GRUPO II)  

1 6.82 6.82 0 3906.58 147.2 

2 3.4 3.4 0 3782.02 62.28 

3 7.53 7.53 0 2548.13 33.97 

4 1.25 1.25 0 3453.64 11.32 

5 8.13 8.13 0 2434.88 45.30 

6 1.1 1.1 0 3397.50 33.97 

7 7.45 7.45 0 3736.73 45.29 

8 20.42 20.42 0 2944.50 22.65 

9 4.1 4.1 0 5707.00 39.63 

10 2.3 2.3 0 1254.64 113.23 
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11 5.00 5.00 0 2525.12 28.31 

12 14.26 14.26 0 3091.30 50.95 

13 1.55 1.55 0 6205.24 11.32 

14 4.04 4.04 0 1709.84 5.66 

15 1.30 1.30 0 2525.12 5.66 

16 4.35 4.35 0 3397.50 0 

17 2.95 2.95 0 1777.78 0 

18 4.73 4.73 0 4246.88 84.93 

19 4.5 4.5 0 5039.63 28.31 

PERIODONTITE CRÔNICA LOCALIZADA (GRUPO III)PERIODONTITE CRÔNICA LOCALIZADA (GRUPO III)   

1 3.60 3.60 0 5559.80 11.32 

2 8.02 8.02 0 9003.39 79.26 

3 10.68 10.68 0 5118.19 73.60 

4 4.40 4.40 0 5106.06 84.92 

5 2.87 2.87 0 4812.45 16.98 

6 6.69 6.69 0 9239.91 79.26 

7 9.93 9.93 0 9907.99 73.60 

8 4.7 4.7 0 9794.76 11.32 

9 9.11 9.11 0 3566.88 56.62 

10 4.00 4.00 0 4314.22 0 

11 9.25 9.25 0 3091.30 50.95 

12 8.96 8.96 0 6771.41 141.54 

13 4.01 4.01 0 2276.01 0 

14 5.68 5.68 0 5876.86 56.62 

15 2.05 2.05 0 5096.26 56.62 

16 1.50 1.50 0 3159.23 5.66 

17 9.29 9.29 0 5436.01 56.62 

18 6.90 6.90 0 5084.93 73.60 

19 9.93 9.93 0 4982.31 50.95 

 

Continuação Quadro 2 



 

 

100 

 

Quadro 3: Informações gerais contidas nas fichas clínicas referentes às amostrasQuadro 3: Informações gerais contidas nas fichas clínicas referentes às amostras   

TECIDO GENGIVAL CLINICAMENTE STECIDO GENGIVAL CLINICAMENTE SAUDÁVEL (GRUPO I)AUDÁVEL (GRUPO I)   

Número Gênero Idade Raça Procedência do espécime 

1 F 43 Branca 
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais  

Dra. Carmen Daniela G. da Silva 

2 M 49 Negra 
Faculdade de Odontologia de Três Corações 

Dr. Adair Ribeiro 

3 M 37 Branca 
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais  

Dra. Carmen Daniela G. da Silva 

4 F 30 Negra 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Paulo Domingos Ribeiro Jr. 

5 M 72 Amarela 
Clínica Particular 

Dr. Cássio Roberto R. dos Santos 

6 M 42 Negra 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Ricardo Falcão Tuler 

7 F 53 Branca 
Clínica de Periodontia (FOB-USP) 

Dra. Marinele R. de Campos 

8 F 15 Branca 
Clínica de Periodontia (FOB-USP) 

Dra. Luciana C. Gentile 

9 F 20 Branca 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Roberto M. Kawakami 

10 M 71 Branca 
Clínica de Periodontia (FOB-USP) 

Dr. Pedro Teixeira G. Coesta 

11 F 20 Branca 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Roberto M. Kawakami 

12 F 21 Branca 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Ricardo Falcão Tuler 

13 M 18 Branca 
Clínica Particular 

Dr. Sérgio L. V. Bruzadin 

GENGIVITE ASSOCIADA À PLACA DENTOBACTERIANA (GRUPO II)GENGIVITE ASSOCIADA À PLACA DENTOBACTERIANA (GRUPO II)   

1 F 24 Branca 
Clínica de Periodontia (FOB-USP) 

Dr. Fábio Luis de M. Lima 

2 F 32 Branca 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Hugo Nary Filho  

3 F 47 Branca Clínica de Periodontia (FOB-USP) 
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Dr. Pedro Teixeira G. Coesta 

4 F 20 Branca 
Clínica Particular 

Dr. José Antônio Rebouças de Carvalho Jr. 

5 F 25 Branca 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Ricardo Falcão Tuler 

6 F 23 Negra 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Paulo Domingos Ribeiro Jr. 

7 F 34 Branca 
Clínica de Periodontia (UERJ) 

Dr. Andréia Lombardi da Silva 

8 F 25 Branca 
Clínica de Cirurgia (FOB-USP) 

Dr. Osny Ferreira Jr. 

9 M 52 Branca 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Aparício Fiúza de Carvalho Dekon 

10 F 18 Branca 
Clínica de Periodontia (FOB-USP) 

Dra. Luciana C. Gentile 

11 F 17 Branca 
Clínica de Periodontia (FOB-USP) 

Dr. Renata Rodrigues de Freitas 

12 F 32 Branca 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Hugo Nary Filho  

13 M 25 Branca 
Clínica de Periodontia (FOB-USP) 

Dr. Flávio Seabra 

14 F 18 Branca 
Clínica de Periodontia (FOB-USP) 

Dra. Luciana C. Gentile 

15 F 26 Branca 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Ricardo Falcão Tuler 

16 M 54 Branca 
Clínica Particular 

Dra. Eliene Bim Bahia 

17 M 32 Branca 
Clínica Particular  

Dr. João Batista G. Intra 

18 M 17 Branca 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Hugo Nary Filho  

19 F 16 Branca 
Clínica de Periodontia (FOB-USP) 

Dr. Fábio Luis de M. Lima 

PERIODONTITE CRÔNICA LOCALIZADA (GRUPO III)PERIODONTITE CRÔNICA LOCALIZADA (GRUPO III)   

1 F 24 Branca 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Paulo Domingos Ribeiro Jr. 
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2 M 59 Branca 
Clínica Particular 

Dr. José Antônio Rebouças de Carvalho Jr. 

3 F 39 Branca 
Clínica Particular 

Dr. Maurício Rigolizzo 

4 F 69 Branca 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Eduardo S. Gonçales 

5 F 19 Branca 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dra. Mariza Akemi Matsumoto 

6 F 52 Branca 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Hugo Nary Filho  

7 F 40 Branca 
Clínica particular 

Dra. Gesilda Correia de Melo 

8 F 43 Branca 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Ricardo Falcão Tuler 

9 F 49 Branca 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dra. Mariza Akemi Matsumoto 

10 F 23 Negra 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Eduardo S. Gonçales 

11 F 44 Negra 
Clínica Particular 

Dr. José Antônio Rebouças de Carvalho Jr. 

12 M 47 Negra 
Clínica particular 

Dr. Helano Carneiro 

13 M 31 Amarela 
Clínica de Periodontia (FOB-USP) 

Dr. Daniel Resende 

14 F 58 Branca 
Clínica Particular 

Dr. José Antônio Rebouças de Carvalho Jr. 

15 F 38 Branca 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Eduardo S. Gonçales 

16 M 43 Branca 
Clínica Particular 

Dr. José Antônio Rebouças de Carvalho Jr. 

17 F 38 Branca 
Clínica Particular 

Dr. José Antônio Rebouças de Carvalho Jr. 

18 F 74 Branca 
Clínica Particular 

Dra. Lidiane de Castro Pinto 

19 F 20 Branca 
Clínica de Cirurgia (USC) 

Dr. Ricardo Falcão Tuler 
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