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RESUMO 

 

Os mastócitos (MCs) estão presentes tanto no periodonto normal quanto 

inflamado, em diferentes quantidades e em vários locais. Nos últimos anos, a 

eficácia e a contribuição dos MCs em eliminar bactérias, através de sua atividade 

microbicida intracelular, estão se tornando cada vez mais reconhecidas. Assim, a 

partir de MCs murinos desafiados in vitro com o periodontopatógeno Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (ATCC 29523) por 3, 5, 10 e 24 horas, o presente estudo 

teve como objetivo investigar a capacidade microbicida intracelular de MCs, e 

comparar com a capacidade microbicida de macrófagos peritoneais murinos (MPs), 

considerados fagócitos profissionais, por meio da contagem das unidades 

formadoras de colônias. Além disso, avaliou-se a produção e liberação de 

mediadores microbicidas, óxido nítrico (NO) e peróxido de hidrogênio (H2O2), por 

meio do método colorimétrico de Griess e pela degradação de substratos 

fluorescentes, respectivamente. Para a análise estatística, foram utilizados os testes 

estatísticos ANOVA Fatorial seguido do teste de Tukey e teste de correlação de 

Pearson (p<0.05). Nossos resultados revelaram que os MCs foram capazes de 

eliminar eficientemente o periodontopatógeno, principalmente após 10h de desafio 

intracelular. Comparando-se a atividade microbicida dos dois tipos celulares, 

verificou-se, nos períodos de 3h e 5h de desafio, um menor percentual de colônias 

viáveis no interior de MPs, em comparação aos MCs. Inversamente, nos períodos de 

10h e 24h, observaram-se menores valores percentuais de colônias intracelulares 

nos MCs em relação aos MPs. Além disso, a produção/liberação de NO bem como, 

em menor proporção, de H2O2 pelos MCs foram concordantes com a sua 

capacidade microbicida. Este é o primeiro estudo que demonstra a eficiente ação 

microbicida intracelular de MCs murinos contra Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, com produção e liberação de substâncias potencialmente 

bactericidas, e de forma mais eficaz que os macrófagos. Esses resultados sugerem 

a importância dessas células nos mecanismos de defesa presentes na doença 

periodontal induzida por placa dentobacteriana. 

 

Palavras-chave: Mastócitos. Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Doença 

periodontal. Óxido nítrico. Peróxido de Hidrogênio.  

 



 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Defense mechanisms of mast cells against periodontopathogen 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans: intracellular microbicidal activity 

 

Mast cells (MCs) are present in both normal and inflamed periodontal 

tissues, in varying amounts and locations. Recently, MCs contribution in eliminating 

bacteria and its effectiveness, through its intracellular microbicidal activity, have been 

increasingly recognized. Thus, this study aimed to investigate the intracellular 

microbicide capacity of MCs, and compare it with the microbicide capacity of murine 

peritoneal macrophages (MPs), considered professional phagocytes, by counting the 

colony forming units. Both cell types were challenged in vitro with 

periodontopathogen Aggregatibacter actinomycetemcomitans (ATCC 29523) by 3, 5, 

10 and 24 hours. Additionally, the production and release of microbicidal agents, 

nitric oxide (NO) and hydrogen peroxide (H2O2) were evaluated by means of 

colorimetric Griess method and by the degradation of fluorescent substrates, 

respectively. Statistical analysis was performed by ANOVA Factorial test followed by 

Tukey and Pearson's correlation test (p <0.05). Our results revealed that MCs are 

able to efficiently eliminate periodontopathogen, mainly after 10 hours of intracellular 

challenge. The microbicidal activity of both cell types, in 3 and 5 hours of challenge 

showed a lower percentage of viable colonies inside MPs, compared to MCs. 

Contradictorily, in 10 and 24 hours a lower percentage of intracellular colonies in 

MCs was observed in relation to MPs. Moreover, the production/release of NO and, 

in minor proportion, of H2O2 by MCs was in agreement with its microbicidal capacity. 

Therefore, this is the first report to describe the intracellular microbicidal activity of 

murine MCs against Aggregatibacter actinomycetemcomitans, concerning production 

and release of potentially bactericidal substances, which is more effective than 

macrophages. These results suggest the importance of these cells in pathogenesis 

and defense mechanisms of biofilm-associated periodontal disease. 

 

Key words: Mast cells. Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Periodontal 

Diseases. Nitric Oxide. Hydrogen Peroxide. 
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1. INTRODUÇÃO 

As doenças periodontais (DPs) inflamatórias induzidas por placa 

dentobacteriana acometem os tecidos de proteção e sustentação dos órgãos 

dentais, representando a principal causa da perda de dentes em adultos (GENCO, 

1992;  KINANE; LAPPIN, 2001;  LOESCHE, 1993). As DPs são patologias ósseas 

iniciadas principalmente por microrganismos Gram-negativos associados à placa 

dentobacteriana, em especial os anaeróbios estritos e facultativos, como o 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans), que possui a 

capacidade de invadir os tecidos periodontais e estabelecer uma infecção 

(CHRISTERSSON et al., 1987;  JI; CHOI; CHOI, 2014;  RUDNEY; CHEN; 

SEDGEWICK, 2001;  SCHENKEIN, 2006). 

 Além da presença dos microrganismos patogênicos, sabe-se que a 

evolução das DPs depende da resposta imune do hospedeiro, envolvendo inúmeros 

tipos celulares e seus mediadores químicos (GARLET, 2010;  GIANNOBILE, 2008;  

KINANE; ATTSTROM; EUROPEAN WORKSHOP IN PERIODONTOLOGY GROUP, 

2005;  KINANE; LAPPIN, 2001;  KORNMAN; VAN DYKE, 2008;  OFFENBACHER; 

BARROS; BECK, 2008). Entre as células encontradas nos tecidos periodontais, os 

mastócitos (MCs) têm sido observados tanto no periodonto normal quanto inflamado, 

em diferentes quantidades e em vários locais (ASARO et al., 1983;  BATISTA; 

RODINI; LARA, 2005;  CARRANZA; CABRINI, 1955;  GUNHAN et al., 1991;  

HUANG et al., 2012;  JEFFCOAT et al., 1985;  ROBINSON; DE MARCO, 1972;  

SHAPIRO; ULMANSKY; SCHEUER, 1969;  WALSH et al., 1995). Evidências 

demonstram que os MCs participam de inúmeras funções nas DPs inflamatórias, tais 

como, liberação de citocinas pró-inflamatórias e imunorreguladores, que ativam 

outras células do sistema imune; contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento 

e amplificação da resposta de defesa (HUANG et al., 2012;  HUANG et al., 2014;  

STEINSVOLL; HELGELAND; SCHENCK, 2004). Todavia, estudos in vitro têm 

revelado a capacidade destas células em eliminar bactérias, através de mecanismos 

dependentes ou independentes da fagocitose, os quais poderiam contribuir para a 

erradicação da infecção (MALAVIYA et al., 1994;  VON KOCKRITZ-BLICKWEDE et 

al., 2008;  WESOLOWSKI; CALDWELL; PAUMET, 2012).  
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A partir de trabalhos prévios desenvolvidos em nosso laboratório (LIMA et 

al., 2013), foi possível verificar que MCs murinos têm a capacidade de fagocitar o 

periodontopatógeno A. actinomycetemcomitans, sugerindo desta forma a 

participação destas células como fagócitos profissionais na DP inflamatória induzida 

por placa dentobacteriana. Apesar desta evidência científica in vitro sobre a 

capacidade fagocítica dos MCs contra A. actinomycetemcomitans, ainda não foi 

possível afirmar se este mecanismo desempenha um papel protetor, por meio de 

ação bactericida, ou se contribui na destruição do tecido periodontal inflamado, 

atuando como reservatório do periodontopatógeno. 

Uma vez que A. actinomycetemcomitans constitui uma das bactérias 

amplamente relacionadas às DPs inflamatórias, torna-se de extrema importância 

desvendar se os MCs possuem mecanismos que culminam na morte deste 

periodontopatógeno internalizado, e caracterizar os aspectos da participação dos 

MCs na imunopatogênese das DPs inflamatórias induzidas por placa 

dentobacteriana.
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Estudos epidemiológicos têm demonstrado que as diferentes modalidades 

de DPs atingem praticamente a totalidade da população, sendo as periodontites 

consideradas enfermidades ósseas mais prevalentes em humanos e importantes 

causas de perda dentária. Atualmente, as DPs têm sido descritas como fatores 

modificadores da saúde sistêmica dos pacientes (EBERSOLE; CAPPELLI, 2000;  

PAGE, 1998;  SUSIN et al., 2004), sendo, portanto, uma doença de relevância para 

a saúde pública. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – 2010, conhecida 

como Projeto SB Brasil 2010, demonstraram, em termos populacionais, que o 

percentual de indivíduos sem nenhum problema periodontal foi de 68% para a idade 

de 12 anos, 51% para a faixa de 15 a 19 anos, 17% para os adultos de 35 a 44 anos 

e somente 1,8% nos idosos de 65 a 74 anos (BRASIL, 2010). Embora esses 

resultados indiquem que os problemas gengivais da população brasileira aumentam, 

de modo geral, com a idade, é importante realçar que os indivíduos idosos estão 

mais tempo expostos aos fatores de risco da doença. Assim, apenas a idade não 

causa doença periodontal (NUNN, 2003). 

As DPs inflamatórias diferem de outras infecções por não serem 

causadas por um único microrganismo, mas por um grupo de bactérias. Embora 

mais de 700 espécies bacterianas possam ser isoladas da cavidade bucal, apenas 

uma pequena fração tem potencial para causar a destruição óssea periodontal 

(OOSHIMA; NISHIYAMA; TAMURA, 2003;  SAKAI et al., 2007;  TIETZE et al., 2006). 

Especificamente, as espécies Porphyromonas gingivalis e A. 

actinomycetemcomitans possuem a capacidade de invadir os tecidos periodontais e 

estabelecer uma infecção (CHRISTERSSON et al., 1987;  JI; CHOI; CHOI, 2014;  

RUDNEY; CHEN; SEDGEWICK, 2001;  SCHENKEIN, 2006). 

A. actinomycetemcomitans é um bastonete Gram-negativo, curto, não 

formador de esporos, imóvel e anaeróbio facultativo (HENDERSON; WARD; 

READY, 2010;  SLOTS et al., 1982). Esta bactéria é considerada um dos principais 

periodontopatógenos, sendo fator etiológico de determinados casos de periodontite 

agressiva, e presente em um significativo número dos casos de periodontite crônica, 

além de infecções sistêmicas (HENDERSON et al., 2010). O nicho principal para 
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esta espécie é a mucosa bucal, principalmente, região de sulco e bolsa gengival. 

Sabe-se que A. actinomycetemcomitans possui uma adesina proteica específica, 

Aae, que adere ao receptor de carboidrato nas células epiteliais humanas. Assim, A. 

actinomycetemcomitans move-se das células epiteliais bucais para a placa 

supragengival, possivelmente aderindo-se ao dente pela sua capacidade de produzir 

fímbrias (FINE et al., 2006). De forma alternativa, A. actinomycetemcomitans pode 

aderir-se a outras espécies bacterianas por co-agregação (KOLENBRANDER, 

2000). A partir disso, estes organismos podem se mover da região supragengival 

para o ambiente subgengival. A partir deste ponto vantajoso, eles podem então se 

aderir ou evadir das camadas de células epiteliais da bolsa periodontal e 

possivelmente penetrar no tecido conjuntivo (RUDNEY et al., 2001). A organização 

dos biofilmes contribui tanto para o desenvolvimento como para a invasão dos 

periodontopatógenos, uma vez que atuam como barreira, retendo substâncias 

produzidas pelas próprias bactérias e, ao mesmo tempo, protegendo-as de fatores 

de defesa do hospedeiro e de agentes antimicrobianos externos (BEREZOW; 

DARVEAU, 2011;  SBORDONE; BORTOLAIA, 2003). 

A virulência de tal microrganismo está relacionada a sua marcante 

capacidade de invasão tecidual, e à produção de diversas proteases e de uma 

potente leucotoxina, especialmente por determinados clones extremamente 

virulentos, como JP2 (HAUBEK et al., 2008;  SPITZNAGEL et al., 1991). A 

leucotoxina, produzida por A. actinomycetemcomitans, é um dos principais fatores 

de virulência pois apresenta capacidade de ativar a liberação de enzimas 

lisossomais e citocinas pró-inflamatórias. Além disso, esta leucotoxina induz 

apoptose de neutrófilos, de algumas linhagens de células T e B, de macrófagos 

humanos e de células endoteliais, culminando em uma ação citotóxica, a qual 

prejudica a resposta imune na DP (DIETMANN et al., 2013;  FIVES-TAYLOR et al., 

1999;  HAUBEK, 2010;  JOHANSSON, 2011;  KACHLANY, 2010;  RABIN; FLITTON; 

DEMUTH, 2009). Não foi possível encontrar relatos desta ação citotóxica 

envolvendo apoptose, em MCs.  

A leucotoxina liberada por A. actinomycetemcomitans pode ainda retardar 

a produção de anticorpos, inclusive contra a própria leucotoxina, comprometendo, 

desta forma, a resposta do hospedeiro contra tal patógeno, resultando em maior 

dificuldade na obtenção de sucesso no tratamento de pacientes infectados com A. 
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actinomycetemcomitans (SAITO et al., 1993). A atividade leucotóxica entre isolados 

de A. actinomycetemcomitans é diversa, algumas cepas são minimamente 

leucotóxicas enquanto outras são altamente leucotóxicas (HENDERSON et al., 

2010). 

Apesar de o início e a progressão das DPs dependerem da presença de 

microrganismos periodontopatogênicos, e dos produtos destas bactérias poderem 

causar diretamente dano tecidual, observações histológicas em tecidos periodontais 

demonstram que os sítios lesados na DP estão distantes do fronte de ataque 

bacteriano, o que sugere uma lesão indireta causada pelas bactérias através da 

resposta imunológica exacerbada (CRAIG et al., 2003). Embora a DP inflamatória 

resulte, primariamente, de uma resposta imune à presença de bactérias da placa 

dentobacteriana, a suscetibilidade inata do paciente determina o resultado final do 

processo da doença, ou seja, a natureza da resposta inflamatória é que determina a 

característica destrutiva da doença (BIRKEDAL-HANSEN, 1993;  GEMMELL; 

YAMAZAKI; SEYMOUR, 2002;  GENCO, 1992;  GRAVES, 2008).  

Apesar da resposta do hospedeiro ser destinada a controlar e/ou limitar a 

infecção bacteriana associada à DP, as elevadas concentrações de citocinas 

inflamatórias podem resultar no aumento da produção de metaloproteinases da 

matriz, na ativação dos osteoclastos e na reabsorção óssea (GRAVES, 2008). De 

modo geral, as citocinas inflamatórias atuam tanto na iniciação quanto na 

manutenção da resposta imune frente aos desafios bacterianos. De fato, alterações 

na expressão de citocinas são refletidas na exacerbação da resposta imune, o que 

pode resultar na destruição tecidual (PRESHAW; FOSTER; TAYLOR, 2007). 

Um dos fatores que contribuem consideravelmente para a destruição 

tecidual presente nas DPs inflamatórias é o óxido nítrico (nitric oxide - NO) 

(BATISTA et al., 2002;  BLIX; HELGELAND, 1998;  BOGDAN, 2015;  BRENNAN; 

THOMAS; LANGDON, 2003;  UGAR-CANKAL; OZMERIC, 2006). Até o presente, há 

muita controvérsia sobre as funções e atividades biológicas deste mediador. 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 e produzem baixas 
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concentrações de NO por um curto período de tempo (GARCIA; STEIN, 2006;  

SWINDLE; METCALFE, 2007;  TRIPATHI, 2007). Entretanto, a iNOS, identificada 

em vários tipos celulares como macrófagos, neutrófilos e MCs , 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 tempo (BLIX; HELGELAND, 1998;  GARCIA; STEIN, 2006;  TRIPATHI; 

KASHYAP; SINGH, 2007). Quando o NO é localmente produzido em altas 

concentrações, pode agir como molécula citotóxica contra células infectadas por 

fungos, bactérias, protozoários, bem como contra células próximas à região de 

produção de NO, podendo resultar em extensa destruição tecidual (KENDALL; 

MARSHALL; BARTOLD, 2001). Este gás é um dos compostos antibacterianos mais 

poderosos, agindo tanto na inibição do crescimento bacteriano quanto no aumento 

da citotoxicidade mediada por macrófagos; além disso, atua como um mediador 

inflamatório, interagindo com citocinas pró-inflamatórias (BOGDAN, 2015;  GARCIA; 

STEIN, 2006;  SWINDLE; METCALFE, 2007;  TRIPATHI, 2007;  TRIPATHI et al., 

2007). Nos tecidos periodontais doentes, a presença de estímulos inflamatórios 

capazes de induzir a produção de NO por células inflamatórias é bem estabelecida 

(BATISTA et al., 2002;  LEITAO et al., 2005;  RODINI et al., 2008). Entretanto, a real 

função deste gás na patogênese da DP, se fundamental na eliminação bacteriana ou 

se contribui para a destruição tecidual ou ambos, permanece pouco esclarecida 

(BATISTA et al., 2002;  UGAR-CANKAL; OZMERIC, 2006).                                                                                                                                   

Assim, no contexto da DP, vários tipos celulares, residentes e/ou 

recrutados, atuam no microambiente local modulando a resposta do hospedeiro em 

busca do controle da infecção (BATISTA et al., 2005;  GARLET et al., 2003;  

OHLRICH; CULLINAN; SEYMOUR, 2009;  SEYMOUR et al., 1993). Dentre os 

diversos tipos celulares, os MCs também têm sido observados tanto no periodonto 

normal quanto inflamado, em diferentes quantidades e em vários locais (ASARO et 

al., 1983;  BATISTA et al., 2005;  CARRANZA; CABRINI, 1955;  GUNHAN et al., 

1991;  HUANG et al., 2012;  JEFFCOAT et al., 1985;  ROBINSON; DE MARCO, 

1972;  SHAPIRO et al., 1969;  WALSH et al., 1995). 

Diversos trabalhos sugerem que os MCs são importantes em todas as 

fases evolutivas da DP inflamatória, servindo desde barreira contra a entrada de 

microrganismos, especialmente pela sua localização intra e subepitelial, bem como 
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na imunorregulação, participando na ativação de linfócitos, na cronificação da lesão 

ou ainda no processo de reparo tecidual (GUNHAN et al., 1991;  HUANG et al., 

2012;  STEINSVOLL et al., 2004;  WALSH et al., 1995). Estudos revelaram uma 

forte correlação entre a densidade de MCs triptase-positivos e a sua desgranulação, 

com a gravidade da periodontite crônica humana, sugerindo, desta forma, que a 

desgranulação dos MCs pode contribuir para a progressão da DP. Portanto, uma 

possível resposta do hospedeiro que implica na destruição periodontal pode 

envolver a participação dos MCs e de seus produtos (JEFFCOAT et al., 1985); 

(BATISTA et al., 2005;  HUANG et al., 2012). Entretanto, a real contribuição desses 

fatores durante a progressão da DP inflamatória ainda não está totalmente 

elucidada.  

Atualmente, há um crescente alerta para as interações potenciais entre 

MCs e outros componentes do sistema imune na patogênese da DP, através da 

modulação de eventos celulares e humorais e de mecanismos de defesa do 

hospedeiro contra infecções bacterianas (SKOKOS et al., 2001;  VILLA et al., 2001).  

Os MCs são elementos-chave do sistema imune, sendo derivados a partir 

de progenitores hematopoiéticos da medula óssea. MCs maduros normalmente não 

são encontrados na circulação, devido aos seus precursores migrarem, ainda 

imaturos, da medula óssea para os tecidos, onde sofrem diferenciação in situ e 

adotam um fenótipo determinado pelo microambiente (ABBAS, 2008;  METCALFE; 

BARAM; MEKORI, 1997;  RAO; BROWN, 2008;  TAYLOR; METCALFE, 2001). Os 

MCs são células residentes do tecido conjuntivo fibroso, encontrados principalmente 

nos tecidos subcutâneos e nas mucosas, próximas aos vasos sanguíneos e nervos, 

sendo uma das primeiras células a entrar em contato com patógenos invasores 

(ABRAHAM; MALAVIYA, 1997;  AMIN, 2012;  MALAVIYA; ABRAHAM, 1998).  

Essas células apresentam diversos receptores em sua membrana, 

incluindo aqueles para opsoninas séricas como o FcεR, o FcγR e o CR3, os quais 

podem facilitar a sua ativação a partir de patógenos opsonizados com 

imunoglobulinas (Ig)E, IgG ou moléculas do sistema complemento (ABRAHAM; 

MALAVIYA, 1997). Além disso, MCs expressam os receptores Toll-like (TLRs), 

TLR1, 2, 3, 4, 6 e 9, uma classe de receptores, que reconhecem estruturas 

denominadas padrões moleculares associados aos patógenos (PAMPs) expressas 
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pelos patógenos (APPLEQUIST; WALLIN; LJUNGGREN, 2002;  MARSHALL, 2004;  

MARSHALL; JAWDAT, 2004). A interação dos MCs, através de seus receptores, 

com o patógeno ou seus constituintes pode ocasionar a ativação destas células, 

seguida da liberação de seus grânulos ricos em mediadores químicos pré-formados 

e/ou neoformados, tais como histamina, proteoglicanas, proteases, fatores de 

crescimento, mediadores lipídicos como prostaglandinas (PGs) e leucotrienos (LTs), 

além das citocinas IFNs, TNF-α, e ILs (ANAND et al., 2012;  KODA et al., 2000;  

METCALFE et al., 1997;  QU et al., 1998;  STEINSVOLL et al., 2004). Devido à 

síntese e liberação de diversos tipos de mediadores inflamatórios, os MCs podem 

produzir alterações fisiopatológicas em vários órgãos, conduzindo ao 

desenvolvimento de diferentes doenças (ANAND et al., 2012). Por outro lado, 

existem estudos demonstrando que os MCs, além de outras funções, possuem a 

capacidade de modular a resposta imune inata do hospedeiro, através da sua 

capacidade de fagocitar bactérias gram-negativas, processá-las e apresentar 

antígenos bacterianos para as células T, além de recrutar outros fagócitos por meio 

da liberação de mediadores pró-inflamatórios (LIMA et al., 2013;  MALAVIYA; 

ABRAHAM, 2000;2001;  MALAVIYA et al., 1999;  MALAVIYA; GEORGES, 2002). 

MALAVIYA et al., em 1994  demostraram que os MCs reconhecem e se 

ligam avidamente a bactérias do tipo Escherichia coli, promovendo a fagocitose e 

morte através da acidificação do vacúolo fagocitário e da liberação de superóxidos 

por essas células (MALAVIYA et al., 1994). Estes resultados indicam que os MCs 

possuem a capacidade de reconhecer e destruir as bactérias e, portanto, 

desempenhar um papel potencialmente crucial na defesa do hospedeiro contra 

infecções bacterianas.  

Durante a fagocitose de microrganismos, as células, como os neutrófilos e 

macrófagos, aumentam seu consumo de oxigênio molecular, resultando em um 

burst respiratório com produção de espécies reativas de oxigênio (reactive oxygen 

species – ROS) e espécies reativas do nitrogênio (reactive nitrogen species – RNS). 

A formação dessas moléculas é um potente mecanismo, capaz de danificar lipídeos, 

proteínas e DNA (FREITAS; LIMA; FERNANDES, 2009;  GILCHRIST; MCCAULEY; 

BEFUS, 2004). Os MCs são células capazes de se ativar e de produzir ROS após 

estimulação imunológica ou não (MARSHALL; JAWDAT, 2004;  SUZUKI et al., 2003;  

SWINDLE; HUNT; COLEMAN, 2002;  YOSHIMARU et al., 2006). A produção e a 
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liberação de óxido nítrico por essas células ainda são controversas. Muitos autores 

afirmam a existência deste mecanismo microbicida nos MCs, porém outros negam a 

ocorrência da produção de NO por estas células frente a alguns estímulos 

(GILCHRIST et al., 2004;  SWINDLE; METCALFE, 2007;  SWINDLE; METCALFE; 

COLEMAN, 2004). 

Considerando que a atividade bactericida dos MCs envolve espécies 

reativas do oxigênio e a acidificação do vacúolo fagocitário, estas células 

compartilham com neutrófilos e macrófagos as ações fagocitária e microbicida, 

inserindo-se fortemente nos mecanismos de defesa do hospedeiro. Sabe-se, ainda 

que os MCs podem eliminar bactérias através de mecanismos independentes da 

fagocitose, aprisionando-as em estruturas extracelulares compostas de DNA, 

histonas, triptase e do peptídeo antimicrobiano LL-37, conhecidas como MCETs 

(Mast cells extracellular traps) (VON KOCKRITZ-BLICKWEDE et al., 2008). 

Recentemente, Wesolowski et al. (2012) demonstraram a participação de SNAP-29, 

um membro da família de proteínas SNARE localizada na membrana das células e 

em endossomos, na morte bacteriana em MCs. O grupo constatou uma correlação 

positiva entre a expressão de SNAP-29 e a internalização/morte de E. coli 

(WESOLOWSKI et al., 2012). 

Muitos autores indicaram que bactérias vivas ou mortas, bem como seus 

antígenos, ativam a desgranulação de MCs com a liberação simultânea de 

mediadores pré-formados e citocinas contidas nos grânulos. Estudos em animais 

demonstraram que os MCs peritoneais desgranulam e liberam histamina em 

resposta à estimulação por Staphylococcus aureus e Escherichia coli in vitro 

(WIERZBICKI; BRZEZINSKA-BLASZCZYK, 2009). Ainda, estudos conduzidos por 

Malaviya et al. (1996) demonstraram o importante papel do TNF-α derivado de MCs 

na defesa do hospedeiro contra infecções por bactérias Gram-negativas através do 

recrutamento de neutrófilos para os sítios de infecção (MALAVIYA et al., 1996). O 

mesmo grupo, ainda, comprovou que os MCs liberam quantidades expressivas de 

leucotrienos, porém pouco ainda se sabe sobre os mecanismos induzidos por esse 

mediador em MCs frente ao estímulo por periodontopatógenos. Sabe-se que 

componentes presentes na parede celular bacteriana promovem diversos efeitos em 

MCs, como a desgranulação, a geração e a migração leucocitária (MALAVIYA; 

ABRAHAM, 2000;  MALAVIYA; GEORGES, 2002). 
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A partir de trabalhos prévios desenvolvidos em nosso laboratório, foi 

possível verificar que MCs murinos têm a capacidade de fagocitar o 

periodontopatógeno A. actinomycetemcomitans, em níveis comparados aos 

macrófagos, sugerindo, desta forma, a participação destas células como fagócitos 

profissionais na patogênese da DP inflamatória induzida por placa dentobacteriana 

(LIMA et al., 2013). Apesar desta evidência científica in vitro sobre a capacidade 

fagocítica dos MCs contra A. actinomycetemcomitans, ainda não foi possível afirmar 

se este mecanismo desempenha um papel protetor ou se contribui para a destruição 

do tecido periodontal inflamado.  

FÉGER et al. (2002) propuseram que os MCs poderiam ser um refúgio 

intracelular para bactérias fagocitadas (FEGER et al., 2002). Este refúgio resultaria 

em uma inflamação persistente e destruição dos tecidos envolvidos. Considerando 

as recentes evidências da fagocitose de A. actinomycetemcomitans pelos MCs 

(LIMA et al., 2013), não podemos descartar a possibilidade de que estas células 

promovam um ambiente de refúgio intracelular de periodontopatógenos permitindo a 

persistência do processo inflamatório destrutivo, através da liberação contínua de 

mediadores pelos MCs após fagocitose de periodontopatógenos. Sendo assim, 

estudos que revelem o potencial microbicida de A. actinomycetemcomitans pelo 

MCs tornam-se de extrema importância, visto que essas células encontram-se 

abundantemente nos tecidos periodontais inflamados cronicamente.  

No presente trabalho, propusemo-nos a investigar a capacidade 

microbicida intracelular in vitro de MCs murinos contra A. actinomycetemcomitans, a 

fim de caracterizar aspectos da participação dos MCs na resposta imune e na 

eliminação deste periodontopatógeno nas DPs inflamatórias. A ação microbicida 

destas células foi comparada àquela dos macrófagos peritoneais murinos, 

considerados fagócitos profissionais. 
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3. PROPOSIÇÃO 

A partir de mastócitos murinos oriundos da medula óssea de 

camundongos C57BL/6 desafiados in vitro com o periodontopatógeno A. 

actinomycetemcomitans, este trabalho objetivou: 

 Investigar a capacidade microbicida intracelular, por meio da contagem 

das unidades formadoras de colônias (UFCs);  

 Avaliar a produção e a liberação tempo-dependente de óxido nítrico 

(NO) e de peróxido de hidrogênio (H2O2);  

 Estabelecer uma relação entre a produção destes mediadores com o 

percentual de colônias viáveis de A. actinomycetemcomitans, e 

 Comparar a capacidade microbicida intracelular dos mastócitos com a 

desenvolvida por macrófagos peritoneais murinos, considerados fagócitos 

profissionais.
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Animais de Experimentação 

Camundongos (Mus musculus) C57BL/6 selvagens, machos e fêmeas 

com 4 a 6 semanas de vida, foram tratados e alojados no biotério central da 

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

animais foram mantidos em microisoladores sob temperatura e iluminação 

controladas. A água e a alimentação foram disponibilizadas ad libitum. Os 

experimentos foram conduzidos de acordo com as especificações do Comitê de 

Ética no Ensino e Pesquisa em Animais da FOB-USP. O projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo referido Comitê (CEEPA-Proc. nº 02/2013) (Anexo 1). 

 

4.2. Isolamento e expansão de células medulares 

Para a obtenção dos mastócitos derivados da medula óssea (bone 

marrow-derived mast cells - BMMCs), os camundongos foram eutanasiados por 

meio de deslocamento cervical, imergidos em um Becker contendo álcool a 77% e 

posicionados ventralmente. Com auxílio de pinça e tesoura curva, ambas estéreis, 

realizou-se a tricotomia próxima à articulação da epífise femoral com o acetábulo 

para a dissecção da região de interesse. Após o isolamento dos membros inferiores 

em relação ao restante do corpo, realizou-se uma incisão na articulação fêmoro-

tibial, para isolar o fêmur. Com o auxílio de bisturi estéril, os fêmures foram 

desprovidos de quaisquer restos de musculatura e tecido conjuntivo, e colocados em 

microtubos estéreis contendo RPMI 1640 simples (RPMI com 4.5 g/L de D- glucose, 

2.0 g/L de bicarbonato de sódio, 1 mM de piruvato de sódio, 25 mM HEPES e 300 

mg/L L-glutamina). Todos os reagentes foram obtidos da GIBCO®, by Life 

TechnologiesTM, ref. 23400-021 (Grand Island, NY, USA). Em cabine de fluxo 

laminar, as epífises femorais foram cortadas e o canal medular exposto. Cada 

medula óssea femoral foi removida por meio de lavagens do canal medular, com 

auxílio de uma seringa que continha 5 mL de meio RPMI 1640 completo, [RPMI 

1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino inativado pelo calor, 100 U/mL de 

penicilina, 100 µg/mL de estreptomicina, 50 µM de β-mercaptoetanol (Sigma, St 
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Louis, MO, USA) e 3,024 x 10-3 g de bicarbonato de sódio/mL (Merck®, Rio de 

Janeiro, BR)]. A suspensão celular foi coletada em tubo de 50 mL.  

 

4.3. Diferenciação e Caracterização de Mastócitos Murinos 

Após a obtenção da suspenção celular, oriunda do lavado da cavidade 

medular femoral, foi realizada a dissociação da medula por sucessivas aspirações 

com micropipeta de 1000 µL e ponteira estéril. Em seguida, a suspensão foi 

centrifugada uma vez em RPMI completo, a 370 xg por 10 minutos. 

Sequencialmente, realizou-se uma lavagem do sedimento em cloreto de amônio 

0,83% no intuito de promover a lise das hemácias contidas no precipitado celular e, 

ao final, as células medulares foram ressuspendidas em 1 mL de RPMI completo. 

As células foram contadas e avaliadas quanto a sua viabilidade através 

de Azul de Trypan a 0,4% em câmara de Neubauer. Em seguida, 1,5 x 106 células 

medulares por mL de RPMI completo foram plaqueadas em garrafas de 75 cm2 

(TPP® - Techno Plastic Products, Trasadingen, Switzerland). Para a diferenciação e 

expansão celulares, foram adicionados, nas garrafas, 100 ng/mL de Fator de células 

tronco recombinante murino (mSCF – Stem Cell Factor) e 20 ng/mL de Interleucina-3 

recombinante murino (mIL-3) (Peprotech®, Rocky Hill, NJ), a cada 4 dias, por 3 

semanas. As garrafas foram mantidas a 37ºC em atmosfera umidificada com 5% de 

CO2. Após 21 dias de cultura primária, os BMMCs murinos recém-diferenciados 

foram submetidos à caracterização morfológica através da coloração com azul de 

toluidina revelando sua diferenciação para MCs, por meio da coloração positiva dos 

seus grânulos citoplasmáticos.  

Para uma análise mais fidedigna, utilizaram-se anticorpos monoclonais 

contra moléculas específicas de superfície de MCs para obter a porcentagem de 

mastócitos diferenciados a partir de células da medula óssea de camundongo. Após 

diferenciação, a suspensão celular de BMMCs foi centrifugada a 370 xg a 24ºC por 5 

minutos e ressuspendida em 2 mL de PBS adicionado de 0,1 M de glicina (Bio-Rad®, 

Hercules, CA) por 10 minutos e, em seguida, centrifugada novamente a 370 xg a 

24ºC por 5 minutos. Na sequência, o precipitado celular foi ressuspenso em 2 mL de 

PBS contendo 2% de BSA (Bovine Serum Albumin - INLAB®, São Paulo, BR) por 45 
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minutos, sob leve agitação para minimizar as ligações inespecíficas. Em seguida, as 

células foram acondicionadas em diferentes tubos de poliestireno (5 x 105 células por 

tubo) para incubação dos anticorpos monoclonais (mAb) contra moléculas 

específicas de superfície de BMMCs. Os anticorpos são: Anti-Mouse CD117 

(receptor c-kit) conjugado ao Cy-Chrome (PE-Cγ5), Anti-Mouse Fc epsilon Receptor 

I alpha (FceR1) (receptor de alta afinidade para imunoglobulina E) conjugado a 

ficoeritrina (PE) e anti-AA4 (gangliosídeos derivados do GD1b, presentes apenas na 

membrana de MCs) conjugado a fluoresceína isoticianato (FITC). Anticorpos 

controles (de mesmo isotipo), conjugados aos mesmos fluorocromos, foram 

utilizados para que fossem descontadas as fluorescências emitidas 

inespecificamente. Após o tempo de incubação de 30 minutos, a 4ºC sob proteção 

da luz, as células foram lavadas com 2 mL de PBS contendo 2% de SFB, 

centrifugadas a 370 xg, a 4ºC, por 10 minutos e ressuspensas em 300 µL de PBS 

contendo 2% de paraformaldeído (PFA) para fixação das células. As preparações 

celulares (10.000 células por tubo) foram adquiridas em citômetro de fluxo (BD 

FACSCaliburTM) e analisadas através do programa Cell Quest, de acordo com 

parâmetros de tamanho (FSC), granularidade (SSC) e intensidade de fluorescência 

dos anticorpos marcados com os fluorocromos mencionados. 

 

4.4. Obtenção e cultura de macrófagos peritoneais de camundongos 

Os macrófagos peritoneais murinos (MPs) são células classicamente 

consideradas fagócitos profissionais (MURRAY; WYNN, 2011), inclusive em relação 

as bactérias E. coli (CHEN et al., 2010;  PEISER et al., 2000;  SEWNATH et al., 

2001) e A. actinomycetemcomitans (GELANI et al., 2009;  LIMA et al., 2013). Assim, 

a partir da ação microbicida macrofágica, foi possível averiguar se as bactérias eram 

passíveis ou não de ser mortas, nas condições utilizadas no nosso laboratório; 

obtendo-se então um experimento padrão adicional. Além disso, foi possível 

comparar a capacidade microbicida apresentada por ambos os tipos celulares, MCs 

e macrófagos.  

Para aquisição de macrófagos residentes da cavidade peritoneal, os 

animais foram submetidos a uma dose excessiva de anestésico composta de 100 µL 
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do relaxante muscular injetável Anasedan de uso veterinário (Vetbrands®) 

adicionado a 100 µL do anestésico geral injetável a base de Ketamina Dopalen de 

uso veterinário (Vetbrands®). Após a morte, o abdome foi umedecido e a pele 

removida de modo que a musculatura abdominal ficasse à mostra; essa foi pinçada, 

erguida, e foram inoculados e retirados 6 mL de RPMI simples (RPMI 1640), a fim de 

se recuperar as células peritoneais (MURCIANO et al., 2008). 

Retirada a suspensão de células com RPMI simples da cavidade 

peritoneal, essas foram centrifugadas, o sobrenadante foi descartado e o precipitado 

celular foi ressuspenso em 1 mL de RPMI completo (meio de cultura RPMI 1640 

suplementado com 10% de SFB e 1% de solução estoque de penicilina-

estreptomicina). Baseado no critério morfológico de viabilidade celular, as células 

foram contadas em câmara de Neubauer, utilizando-se o método colorimétrico de 

exclusão com Azul de Trypan, obtendo-se um mínimo de 95% de células vivas. 

Novamente, as células foram contadas utilizando-se Vermelho Neutro a 0,02% para 

ajustar a concentração desejada de MPs (1 x 105 células/poço). Em seguida, foram 

pipetados 200 μL dessa suspensão de células em placas de culturas de 96 poços, 

sendo uma placa destinada para cada tempo de desafio intracelular (FAG, 3, 5 10 e 

24h).   

As placas foram incubadas a 37°C em estufa de 5% de CO2. Após duas 

horas de incubação, o meio e as células não aderentes foram desprezados e os 

poços foram lavados duas vezes com RPMI 1640 simples. Em seguida, foram 

acrescentados 200 μL de RPMI 1640 completo aos MPs aderentes e novamente 

foram incubados a 37°C em estufa de 5% de CO2. 

Após o período overnight o meio RPMI 1640 completo foi removido 

através de duas lavagens com RPMI 1640 simples, ao final foi adicionado meio 

RPMI 1640 suplementado de 10% de SFB e ausente de antibiótico. Após isso, os 

MPs estavam aptos para o desafio bacteriano, através do ensaio UFC (item 3.5).  
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4.5. Cultura de Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Escherichia 

coli 

Estudos prévios conduzidos por MALAVIYA et al. (1994), WESOLOWSKI, 

CALDWELL, PAUMET (2012) e LIMA et al. (2013) demonstraram que diferentes 

cepas de bactérias, entre elas Escherichia coli (E. coli), ligavam-se avidamente em 

MCs de camundongos. Esta interação bactéria/mastócito desencadeou a fagocitose 

(LIMA et al., 2013;  MALAVIYA et al., 1994;  WESOLOWSKI et al., 2012) e morte 

bacteriana (MALAVIYA et al., 1994;  WESOLOWSKI et al., 2012) por este tipo 

celular. Sendo assim, para se assegurar inicialmente que as células BMMCs, obtidas 

em nosso laboratório, eram capazes de promover a morte bacteriana, o ensaio 

microbicida foi realizado em oposição a E. coli concomitantemente a A. 

actinomycetemcomitans, obtendo-se um parâmetro de fagocitose e morte por parte 

dos MCs (controle).   

As cepas de A. actinomycetemcomitans ATCC 29523 e de E. coli 

enteroinvasiva (EIEC) 0:124 foram gentilmente fornecidas pelo Prof. Dr. Mario Julio 

Avila-Campos, do Laboratório de Anaeróbios, do Departamento de Microbiologia do 

Instituto de Ciências Biomédicas da USP - São Paulo, e manipuladas nas 

dependências do Centro Integrado de Pesquisas (CIP), da FOB – USP. Um volume 

de 100 uL da solução estoque (previamente preservada a -80ºC) de A. 

actinomycetemcomitans foi transferido para um tubo cônico contendo 10 mL de meio 

BHI (Brain Heart Infusion Agar, Acumedia, Neogen Corporation, Michigan, EUA), o 

qual foi mantido em ambiente de microaerofilia com aproximadamente 5 - 10% de 

CO2, em estufa a 37ºC por 3 a 4 dias. De forma semelhante, as cepas E. coli foram 

cultivadas, entretanto foram mantidas em estufa a 37ºC por 18 horas em atmosfera 

normal sob leve agitação. A morfologia de ambas as bactérias foi confirmada por 

Método de Gram e por visualização em estereoscópio (Wild Heerbrugg, Switzerland, 

MS 23358). A concentração de bactérias utilizada nos experimentos foi determinada 

com o auxílio da escala de MacFarland e ajustadas em espectrofotômetro (DU 730, 

Beckman Coulter, Germany) com comprimento de onda de 660λ. Para a cepa de A. 

actinomycetemcomitans, a suspensão bacteriana foi padronizada na concentração 

de 1x109 UFC/mL e para a cepa de E. coli na concentração de 1x107 UFC/mL. 
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4.6. Apoptose de BMMCs e MPs frente ao desafio de A. 

actinomycetemcomitans 

A capacidade de A. actinomycetemcomitans internalizados em induzir 

mecanismos de apoptose, sob os BMMCs e MPs, foi avaliada pela utilização do kit 

apoptótico Anexina V-FITC (Becton, Dickinson and Company, San Jose, EUA).  

Após diferenciação, os BMMCs foram transferidos e mantidos em 

microtubos contendo meio RPMI 1640 suplementando por 10% de soro fetal bovino, 

sem antibiótico, na concentração de 1x105 BMMCs por microtubo, por 28 horas. 

Estas células foram desafiadas ou não (Controle - CTRL) com A. 

actinomycetemcomitans (1 mastócito: 10 A. actinomycetemcomitans) nas últimas 3, 

6, 8, 13 ou 27 horas. Mais especificamente, os seguintes passos ocorreram, 

cronologicamente, nestas últimas horas de desafio: - 1 hora para internalização do 

periodontopatógeno (LIMA et al., 2013), reconhecido como tempo de fagocitose 

(FAG); - 1 hora de sucessivas lavagens por centrifugação a 370 xg para eliminar as 

bactérias não internalizadas; - 1 hora de incubação em 200 μg/mL de gentamicina 

(Pharmanostra®) (antibiótico de amplo espectro que não possui capacidade de 

permear a membrana plasmática das células), para promover a morte das bactérias 

extracelulares remanescentes e assim investigar apenas a ação das bactérias 

ingeridas pelos BMMCs (KETAVARAPU et al., 2008;  WESOLOWSKI et al., 2012); 

em seguida, foi realizada uma lavagem para remover a gentamicina e, novamente, 

foi adicionado meio RPMI 1640 suplementando por 10% de soro fetal bovino, sem 

antibiótico.  

Sendo assim, as células, com bactérias apenas internalizadas, foram 

mantidas em estufa com atmosfera umidificada a 37ºC e 5% de CO2 por 3, 5, 10 ou 

24h. Estes foram os tempos de desafio intracelular considerados em nossos 

resultados. Finalizados estes períodos, os BMMCs foram lavados duas vezes com 

PBS e incubados em 100 μL de tampão de ligação carbonato/bicarbonato, em tubos 

de poliestireno, de acordo com especificações do fabricante. Em seguida, foram 

adicionados 2 μL de Anexina V conjugada a FITC e 2 μL de iodeto de propídio por 

15 minutos, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Após incubação, 

acrescentaram-se 100 μL de tampão de ligação em cada tubo e as células foram 

analisadas em citômetro de fluxo (BD FACSCaliburTM), utilizando-se o programa 
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CellQuest. Concomitantemente, BMMCs desafiados ou não com as bactérias foram 

marcados, por 15 minutos, ora por Anexina V conjugada a FITC ora por iodeto de 

propídio para realizar a correta compensação de fluorescência entre os canais FL1 

(FITC) e FL2 (PE). Ainda, BMMCs adicionados de 200 μg/mL de gentamicina, como 

explicado anteriormente, foram incubados com Anexina V conjugada a FITC e iodeto 

de propídio por 15 minutos, para descartar uma possível toxicidade da gentamicina 

sobre os MCs ou interferência do antibiótico sobre a efetividade da marcação dos 

sinalizadores apoptóticos.  

De forma semelhante, este ensaio foi conduzido com MPs, porém em 

placas de 24 poços. Durante o ensaio de apoptose os MPs foram submetidos a 

tratamento enzimático com solução de tripsina a 0,25% a 37ºC até que a maioria dos 

MPs estivessem destacados quando observados microscopicamente. A tripsina foi 

neutralizada com meio de cultura contendo 10% de SFB (GIBCO® Invitrogen). 

Em resumo, este ensaio permitiu que os BMMCs e MPs fossem avaliados 

em dois diferentes estágios de apoptose: inicial (BMMCs Anexina V+) e 

tardio/completo (BMMCs Anexina V+ e Iodeto de Propídio+), após um período total de 

27 horas, sendo que nas últimas 3, 5, 10 ou 24 horas sob desafio com o 

periodontopatógeno A. actinomycetemcomitans internalizados. Este ensaio 

correspondeu a um experimento realizado em triplicatas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.7. Atividade microbicida intracelular de BMMCs através da 

determinação das unidades formadoras de colônia (UFC) 

Após três semanas para obtenção das células diferenciadas, a suspensão 

celular foi coletada e centrifugada duas vezes com meio RPMI contendo 10% de 

SFB ausente de antibiótico, a 370 xg por 10 minutos a 24ºC; ao final, o precipitado 

celular foi ressuspenso em 1mL de RPMI contendo SFB. Após coloração com Azul 

de Toluidina, as células foram avaliadas quanto aos seus aspectos morfológicos e 

aqueles relacionados à diferenciação para MCs. Em seguida, as células foram 

contadas através da câmara de Neubauer, sendo a suspensão celular ajustada à 

concentração de 1,25 x 106 BMMCs/mL (RPMI contendo SFB). Os BMMCs foram 

também corados por meio de Azul de Trypan, para análise da viabilidade. 
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Para a análise da atividade microbicida intracelular in vitro, os BMMCs 

foram acomodados em placas de 96 poços, o que resultou em uma concentração de 

2,5 x 105 BMMCs por poço. Estas células foram então desafiadas ora com A. 

actinomycetemcomitans ora com E. coli. Tais desafios ocorreram sob a proporção de 

1 mastócito para 10 A. actinomycetemcomitans ou E. coli (1:10) por 1 hora para a 

internalização bacteriana (LIMA et al., 2013), reconhecido portanto como o tempo de 

fagocitose (FAG). Em alguns poços, as bactérias foram acomodadas nas mesmas 

concentrações estabelecidas para o desafio, porém na ausência de BMMCs, para 

que obtivéssemos um padrão de crescimento bacteriano livre da ação das células. 

Após período de 1 hora, as células foram centrifugadas a 370 xg, por 5 

minutos, a 24ºC, utilizando-se um rotor basculante de placas (5804-R modelo HX 

0128-00244, Eppendorf), o qual promove a aderência dos BMMCs no fundo dos 

poços. Foram realizadas sucessivas centrifugações, aproximadamente por 3 a 5 

vezes, com troca de PBS (solução salina tamponada em fosfato – Phosphate 

Buffered Solution), objetivando eliminar as bactérias não internalizadas.  

Sequencialmente, em alguns poços, as células foram incubadas por 1 

hora com meio RPMI contendo SFB 10% e 200 μg/mL de gentamicina, uma vez que 

este antibiótico de amplo espectro não possui a capacidade de permear a 

membrana citoplasmática das células, promovendo a morte das bactérias 

extracelulares remanescentes e não das bactérias ingeridas pelos BMMCs. A 

efetividade do antibiótico era obtida por meio da incubação de gentamicina em 

poços contendo apenas bactérias. Para assegurar a eficácia da gentamicina 

também sobre as bactérias que possivelmente aderiram a receptores da superfície 

dos BMMCs, o processo de fagocitose foi impedido, em alguns poços, por meio da 

fixação celular com 2% de PFA por 30 minutos, previamente ao desafio bacteriano. 

Neste caso, a ausência de crescimento bacteriano comprovaria tal eficácia. 

Em seguida, as placas foram centrifugadas (rotor a 370 xg, por 5 minutos, 

a 24ºC) com troca de PBS, para remover a gentamicina e, novamente, foi adicionado 

meio RPMI 1640 suplementando com 10% de SFB, sem antibiótico em todos os 

poços (WESOLOWSKI et al., 2012). 
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Após um período de aproximadamente 3 horas que compreendeu 1 h de 

FAG, 1h de lavagens e mais 1h de gentamicina, as placas de cultura (contendo 

bactérias na presença ou na ausência de BMMCs, com ou sem tratamento por meio 

da gentamicina) foram mantidas em estufa com atmosfera umidificada a 37ºC e 5% 

de CO2 por mais 3, 5, 10 ou 24h. Estes foram considerados os tempos de desafio 

intracelular. Finalizados estes períodos, as suspensões celulares foram 

centrifugadas a 370 xg (rotor) por 5 minutos a 24ºC. Logo após, as células foram 

lisadas com 0.2 mL de PBS suplementado com saponina 5%. Após a lise dos 

BMMCs, as bactérias intracelulares eram diluídas em PBS e plaqueadas em placas 

de cultura (Petri). Para A. actinomycetemcomitans, foi utilizado o meio TSA (Tryptic 

Soy Agar, BactoTM, Becton Dickson Company, Sparks, EUA) acrescido de 0,6% de 

extrato de levedura (Yeast Extract, Acumedia, Neogen Corporation, Michigan, EUA), 

em ambiente de microaerofilia com aproximadamente 5 - 10% de CO2, em estufa a 

37ºC por 1 a 2 dias. Para E. coli, utilizou-se o meio BHI-ágar, em estufa a 37ºC por 

24 horas.  

O número de unidades formadoras de colônias (UFCs) bacterianas foi 

determinado e, posteriormente, cada valor foi multiplicado pelo fator de diluição 

selecionado e, depois, o valor obtido foi multiplicado pelo valor da razão entre o 

volume total da suspensão bacteriana diluída (200 μL) e o volume distribuído na 

placa de Petri (25 μl), ou seja, 8. Em seguida, foi calculado o percentual de colônias 

viáveis (na presença ou na ausência de BMMCs), após os tempos considerados de 

desafio, ou seja, 3, 5, 10 e 24h, através da equação:  

UFC (após 3, 5, 10 ou 24h) x 100 

UFC após FAG 

Uma vez que o tempo FAG representa o tempo necessário para a 

internalização bacteriana, o mesmo foi utilizado como parâmetro de comparação, 

recebendo o valor 100%. Foram obtidas médias ± desvio padrão de percentual de 

colônias viáveis, a partir de triplicatas de um experimento representativo, 

selecionado dentre 4 experimentos independentes com padrão microbicida 

semelhante.  
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Semelhantemente aos ensaios microbicidas com BMMCs, foram 

realizados os mesmos ensaios utilizando-se MPs. Entretanto, não houve a 

necessidade da centrifugação das células, com rotor, visto que os MPs possuem a 

capacidade de aderir aos poços. Portanto, as lavagens, após período FAG e após 

incubação com gentamicina, foram realizadas diretamente na placa. 

 

4.8. Produção intracelular e liberação de Óxido Nítrico pelos BMMCs e 

MPs após desafio com A. actinomycetemcomitans. 

Ambos os tipos celulares foram desafiados com A. 

actinomycetemcomitans (ATCC 29523), como descrito no item 3.5, ou com 100 

ng/mL de lipopolissacarídeo (LPS) de Escherichia coli (Sigma-Aldrich), após a 

remoção de gentamicina. Como controle negativo, as células foram incubadas 

apenas com meio RPMI 1640 contendo 10% de SFB ausente de antibiótico. 

Finalizados os períodos de desafio intracelular (3, 5, 10 e 24 horas) as placas de 96 

poços foram centrifugadas a 370 xg por 5 minutos a 24°C e o sobrenadante 

armazenado a -80°C para as futuras dosagens de Óxido Nítrico (NO) extracelular 

pelo método de Griess.  

Para a dosagem intracelular de NO, as células presentes no fundo dos 

poços foram ressuspensas em PBS. As placas contendo BMMCs foram 

centrifugadas novamente como no passo anterior. Foram adicionados em cada 

poço, que continha células desafiadas ou não, 196 µL de PBS estéril e 4 μL do 

reagente DAF-FM diacetato a 10 µM (Molecular Probes®; n° do catálogo: D-23842), 

um corante fluorescente sensível a NO e permeável à célula. As placas foram 

mantidas em estufa com atmosfera umidificada a 37ºC e 5% de CO2, sob proteção 

da luz, por 30 minutos. Posteriormente, os poços foram lavados duas vezes com 200 

μL de PBS e, ao final, o mesmo volume de PBS foi adicionado. Na sequência, 

realizou-se a leitura de fluorescência por toda a área do fundo do poço das placas 

de cultura, em espectrofotômetro automático de microplacas (SynergyTM Mx 

Monochromator-Based Multi-Mode Microplate Reader - Biotek® Instruments), na 

excitação de 495 nm e emissão de 515 nm com sensibilidade do leitor ajustada em 
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100. Os dados foram expressos em unidades relativas de fluorescência (RFU – 

Relative Fluorescence Unit). 

Para avaliação da liberação de NO extracelular, os sobrenadantes 

armazenados foram descongelados e submetidos ao método de Griess. Para isso, 

pipetaram-se 100 μL das amostras, da curva padrão de nitrito de sódio (200, 100, 

50, 25, 12.5, 6.25, 3.125 e 1.5 μM) e de água deionizada (branco) em placas de 96 

poços. Em seguida, 100 μL do reagente de Griess, preparado a partir de mistura 

igual de NEED 1% [N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride] (Sigma 

Aldrich®) e sulfanilamida 1% (Sigma Aldrich®), foram adicionados nos poços e 

incubados por 30 minutos a temperatura ambiente e sob proteção da luz. Após este 

período, a leitura foi realizada em absorbância (540nm) no espectrofotômetro. 

 

4.9. Liberação de H2O2 pelos BMMCs e MPs após desafio intracelular com 

A. actinomycetemcomitans.  

Para dosar H2O2 extracelular, utilizou-se o kit Amplex® Red Hydrogen 

Peroxide/Peroxidase Assay (Molecular probes®; n° do catálogo: A22 188) e o 

desafio citado no item 3.5 foi realizado em meio HBSS sem vermelho de fenol  

suplementado com 10% de soro fetal bovino. Ao final dos tempos de estímulo, as 

placas foram centrifugadas a 370 xg, por 5 minutos a 24°C e os sobrenadantes 

coletados e armazenados a - 80°C para avaliações futuras. Em placa de 96 poços 

(96 well assay black plate, clear bottom– Corning Incorporated), pipetaram-se todas 

as amostras armazenadas anteriormente, no volume de 50 µL, bem como 50 

µL/poço do tampão 1x (branco) e das diluições seriadas de 1 a 20 µM de H2O2 

(curva padrão). 

Em seguida, 50 µL da solução de trabalho (10 mM de amplex, 100 µL de 

Horseradish peroxidase e 4,85 mL de solução tampão 1x) foram adicionados e 

incubados por 30 minutos à temperatura ambiente e protegida da luz. 

Posteriormente, realizou- se a leitura de absorbância em 560 nm. Os resultados 

expressos em picomoles foram determinados pela comparação com uma curva 

padrão, como indicado pelo fabricante. 
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4.10. Análise Estatística 

Os resultados foram expressos como média  desvio padrão (SD) dos 

valores obtidos para cada grupo. A análise estatística foi realizada por meio do teste 

estatístico ANOVA Fatorial seguido do teste de Tukey. Os dados foram 

transformados em logaritmo para aplicação do teste estatístico, pois os originais não 

passavam pelos critérios de normalidade. Valores de p<0.05 foram considerados 

como indicativos de significância estatística. Para avaliar as correlações entre 

variáveis, empregou- se o teste de correlação de Pearson (HINKLE; WIERSMA; 

JURS, 2003).  
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5. RESULTADOS 

5.1. Caracterização morfológica e imunofenotipagem de BMMCs 

Após 21 dias de cultura primária, BMMCs foram submetidos à 

caracterização morfológica e imunofenotípica, através da coloração com azul de 

toluidina e imunomarcação das moléculas de superfície de MCs, respectivamente. 

As fotomicrografias apresentadas nas Figuras 1A e 1B, através de microscopia 

óptica convencional e após coloração com azul de toluidina, revelaram a presença 

de inúmeros MCs maduros (bem diferenciados) providos de citoplasma repleto de 

grânulos metacromáticos confirmando aspectos inerentes a este tipo celular e 

permitindo diferenciá-los de outros subtipos celulares presentes. Raras células 

estavam ausentes de grânulos corados, sugerindo tratar-se de MCs aparentemente 

desgranulados devido à exocitose de seus grânulos. Notaram-se ainda células de 

tamanhos variáveis ora pequenas com núcleos rechaçados, ora grandes com 

núcleos exuberantes localizados centralmente a célula. 

A fim de corroborar os dados já observados pela coloração com azul de 

toluidina e para uma análise mais fidedigna, as células diferenciadas foram 

marcadas com anticorpos monoclonais contra moléculas específicas de superfície 

de MCs murinos e analisadas por citometria de fluxo. Das células com tamanho e 

granularidade compatíveis com MCs, 99% eram CD117+/FcεRI+ (Figura 1C). Esta 

dupla marcação confirmou a obtenção de uma cultura pura de MCs diferenciados. 

Observou-se ainda uma frequente expressão (98%) de AA4 (Figura 1D), 

confirmando mais uma vez a homogeneidade da cultura celular de MCs. 
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Figura 1 - Caracterização morfológica e imunofenotipagem dos mastócitos murinos. Após três 

semanas de diferenciação celular, os BMMC foram corados com azul de toluidina (A e B) 

apresentando citoplasma com grânulos metacromáticos. (C) e (D) Imunofenotipagem através de 

análise por citometria de fluxo, demonstrando que a maioria das células expressaram CD117 e FCεRI 

simultaneamente, e AA4; tais receptores são encontrados na superfície de mastócitos, confirmando a 

homogeneidade da cultura celular. 

 

5.2. Apoptose de BMMCs frente ao desafio com A. 

actinomycetemcomitans 

 Após um período total de 27 horas, sendo que nas últimas 3, 5, 10 ou 

24 horas sob desafio com A. actinomycetemcomitans internalizados, os BMMCs 

foram avaliados nos seus estágios inicial (BMMCs Anexina V+) e tardio (BMMCs 

Anexina V+ e Iodeto de Propídio+) de apoptose. Estes resultados foram comparados 

A B 

C D 

99% 

98% 
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com aqueles obtidos após a primeira hora de desafio, considerada o tempo de 

fagocitose (FAG), bem como com aqueles referentes às células não desafiadas 

(CTRL). 

 Na ausência do desafio bacteriano (CTRL), após um período de 27 

horas em condições adequadas, houve um baixo percentual de BMMCs Anexina V+ 

(24,73%) e de Iodeto de Propídio (4,23%). Porém, quando as células foram 

submetidas ao A. actinomycetemcomitans nas últimas horas de um período total de 

27 horas, o percentual de apoptose (inicial e tardio) foi maior que o CTRL, de um 

modo geral. Estes resultados serão detalhados a seguir. 

 

5.2.1. Apoptose inicial 

O desafio intracelular com A. actinomycetemcomitans por 10h (33,99 

±3,02%) e 24h (47,59 ±3,62%) resultou em maior percentual de BMMCs com 

apoptose inicial, em comparação às células CTRL (24,73 ±1,52%) (p=0,004 e 

p=0,0001, respectivamente) (Gráfico 1A).  

Avaliando os BMMCs desafiados com A. actinomycetemcomitans, 

verificou-se um aumento significativo nos percentuais de BMMC Anexina+ em todos 

os tempos de desafio intracelular: 3h (31,47 ±1,81%), 5h (31,2 ±4,18%), 10h (33,99 

±3,01%) e 24h (47,59 ± 3,62%), quando comparados ao tempo de 1 hora de 

fagocitose (FAG - 23,8 ±1,76%). Além disso, constatou-se também um aumento 

significativo de apoptose inicial de BMMCs após 24h (47,59 ±3,62%), em relação 

aos outros tempos de desafio intracelular (p<0,0002).  

 

5.2.2. Apoptose tardia 

Considerando a apoptose final (percentual de BMMCs Anexina+ e Iodeto 

de Propídio+), embora os percentuais de células positivas tenham sido baixos, 

observou-se que o periodontopatógeno causou apoptose completa em BMMCs, já 

que houve um maior percentual estatisticamente significante entre os BMMCs 

desafiados (FAG: 7,10 ±0,32%, 3h: 8,63 ±1,01%, 5h: 7,4 ±0,58%, 10h: 8,89 ±0,71% 
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e 24h: 9,16 ±0,67%) em relação às células não desafiadas (CTRL - 4,23 ±0,17%) 

(Gráfico 1B).  

Os percentuais de BMMCs em apoptose tardia, após 3h, 10h e 24h de 

desafio intracelular, foram estatisticamente maiores comparados ao tempo de 

fagocitose (p=0,038, p=0,01 e p=0,002 respectivamente). Além disso, o percentual 

de morte de BMMCs desafiados por 5h com A. actinomycetemcomitans foi menor 

em relação a 10h e 24h de desafio (p=0,04 e p=0,01 respectivamente) (Gráfico 1B). 

Esses resultados indicam que o periodontopatógeno A. 

actinomycetemcomitans induz mecanismos de apoptose inicial nos BMMCs 

especialmente após 10 e 24 horas de desafio e este fenômeno foi mais evidente no 

período de 24 horas (Gráfico 1A). Vale ressaltar, ainda, que o percentual de 

apoptose tardia dos BMMCs foi estatisticamente maior em todos os tempos de 

desafio quando comparado aos BMMCS CTRL. Entretanto, a apoptose tardia, em 

nosso modelo experimental in vitro mesmo após o desafio bacteriano, não 

ultrapassou 10%, indicando manutenção da viabilidade celular de 90% dos BMMCs 

frente ao desafio deste periodontopatógeno. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Percentual de BMMCs Anexina V
+ 

(A) ou Anexina V
+ 

e Iodeto de Propídio
+
 (Anexina 

PI
+
) (B), por 28 horas (CTRL – não desafiados), após o tempo de fagocitose de 1 hora (FAG), e 

após o desafio intracelular com A. actinomycetemcomitans (A.a.) por 3, 5, 10 e 24 horas. Os 

dados foram obtidos após utilização do kit apoptótico Anexina V-FITC e analisados por citometria de 

fluxo. Os resultados foram avaliados estatisticamente por meio do teste Anova Fatorial, seguido do 

teste de Fisher. 
α
 p< 0.05 em relação aos BMMCs CTRL;

 β
 p< 0.05 em relação aos BMMCs FAG; 

ε
 p< 

0.05 em relação aos BMMCs desafiados por 5 horas com A.a.; 
γ 

p< 0.05 em relação aos BMMCs 

desafiados por FAG, 3, 5 e 10 horas com A.a. 
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5.3. Apoptose de MPs frente ao desafio com A. actinomycetemcomitans 

De forma semelhante aos BMMCs, os MPs demonstraram, na ausência 

do desafio bacteriano (CTRL), um baixo percentual de apoptose inicial (33,24 ± 

2,94%) e tardia (3,59 ± 0,39%). Entretanto, quando as células foram desafiadas com 

A. actinomycetemcomitans nas últimas horas de um período total de 27 horas, o 

percentual de apoptose (inicial e tardia) foi maior em relação ao CTRL. 

 

5.3.1. Apoptose inicial 

O desafio intracelular com A. actinomycetemcomitans nos períodos de 5h 

(59,08 ± 8,85%), 10h (52,75 ± 5,80%) e 24h (53,84 ± 2,91%) resultou em maior 

percentual de MPs com apoptose inicial, em comparação aos MPs CTRL (33,24 ± 

2,94%) (p=0,001, p=0,018 e p=0,011, respectivamente) (Gráfico 2A).  

Comparando-se os MPs desafiados com A. actinomycetemcomitans, 

observou-se um aumento significativo nos percentuais de MPs Anexina+ no período 

de 5h (59,08 ± 8,85%) em relação ao tempo de fagocitose (FAG - 38,17 ± 9,22%). 

Interessantemente, constataram-se, no período de 3h, valores percentuais menores 

(27,90 ± 10,14%) àqueles observados em 5h, 10h e 24h (p= 0,0002, p= 0,0017 e p= 

0,0011, respectivamente) (Gráfico 2A). 

 

5.3.2. Apoptose tardia 

Em relação à apoptose final (percentual de MPs Anexina+ e Iodeto de 

Propídio+), foi observado, assim como nos BMMCs, baixos valores percentuais de 

MPs positivos. Após desafio com A. actinomycetemcomitans, houve um aumento 

significativo de apoptose tardia entre os MPs nos períodos de FAG (6,38 ±0,58%), 

5h (7,29 ± 0,72%), 10h (9,82 ± 0,54%) e 24h (6,12 ± 1,31%), quando comparados 

com MPs não desafiados CTRL (4,23 ±0,17%); ou seja, este periodontopatógeno 

induziu apoptose tardia em MPs (Gráfico 2B). Entretanto, de forma semelhante a 

apoptose inicial, os MPs submetidos a 3h de desafio intracelular apresentaram os 

menores valores percentuais de apoptose tardia, quando comparados a todos os 
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períodos de desafio (FAG, 5h, 10h e 24h – p<0,001). Além disso, no período de 10h 

houve o maior valor percentual de MPs em apoptose tardia, (9,82 ± 0,54%) em 

relação a todos os parâmetros investigados (Gráfico 2B).  

Esses resultados indicam que o periodontopatógeno A. 

actinomycetemcomitans induz mecanismos de apoptose inicial nos MPs 

especialmente após 5h, 10h e 24h de desafio e este fenômeno foi mais evidente no 

período de 5h (Gráfico 2A). Já o percentual de apoptose final dos MPs foi 

significativamente maior nos períodos de FAG e de 5h, 10h e 24h de desafio 

intracelular, quando comparado àquele observado entre MPs CTRL. Os MPs 

submetidos a 3h apresentaram os menores valores percentuais de apoptose, 

principalmente a tardia, considerando apenas células desafiadas. É importante 

ressaltar que a apoptose final, semelhantemente aos BMMCs, não excedeu a 10%. 

Portanto, 90% dos MPs apresentaram-se viáveis frente ao desafio deste 

periodontopatógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Percentual de MPs Anexina V
+ 

(A) ou Anexina V
+ 

e Iodeto de Propídio
+
 (Anexina PI

+
) 

(B), não desafiados por 28 horas (CTRL), após o tempo de fagocitose de 1 hora (FAG), e após o 

desafio intracelular com A. actinomycetemcomitans (A.a.) por 3, 5, 10 e 24 horas. Os dados 

foram obtidos após utilização do kit apoptótico Anexina V-FITC e analisados por citometria de fluxo. 

Os resultados foram avaliados estatisticamente por meio do teste Anova Fatorial, seguido do teste de 

Fisher. 
a
 p< 0,05 em relação aos MPs CTRL;

 b
 p< 0,05 em relação aos MPs FAG; 

c
 p< 0,05 em 

relação aos MPs desafiados por 3 horas com A.a.; 
d 

p< 0,05 em relação aos MPs desafiados por 5 

horas com A.a.
 e 

p< 0,05 em relação aos MPs desafiados por 10 horas com A.a. 
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5.4. Análise da atividade microbicida intracelular de BMMCs: Mastócitos 

apresentam atividade microbicida contra A. actinomycetemcomitans 

e E. coli, a partir de 10 horas 

A capacidade microbicida de BMMCs foi avaliada, através do ensaio de 

UFC, durante os períodos de 3, 5, 10 e 24 horas de desafio com A. 

actinomycetemcomitans ou E. coli internalizados.  

Após 3h e 5h de desafio intracelular com o periodontopatógeno A. 

actinomycetemcomitans, foi observado um aumento significativo (313 ± 11,79% e 

699 ± 57,70%, respectivamente) de colônias viáveis no interior dos BMMCs em 

relação ao período FAG. Houve um aumento significativo de 3h para 5h (p=0,009). 

Entretanto, entre os períodos de 5h e 10h, bem como de 10h e 24h, os valores 

percentuais decrescem significativamente (p=0,0016 e p=0,00018, respectivamente). 

No período de 24h, foi observado o menor valor percentual de colônias viáveis de A. 

actinomycetemcomitans no interior de BMMCs (22 ± 6,02%) em relação a todos os 

períodos investigados (Figura 3A).    

Comparando-se com o valor do FAG, os BMMCs apresentaram, após 

24h, uma redução de 78% de bactérias A. actinomycetemcomitans fagocitadas 

inicialmente. Vale ressaltar ainda que, ao se comparar os períodos de 10h ou 24h 

com o período de 5h, no qual houve o maior pico de proliferação bacteriana 

intracelular, nota-se uma importante redução de bactérias viáveis no interior dos 

BMMCs, ou seja, 77,11% e 96,85%, respectivamente (Figura 3A).    

Em relação ao desafio intracelular com E. coli, os BMMCs comportaram-

se de forma similar a A. actinomycetemcomitans, em alguns períodos de desafio 

intracelular. Após 3h e 5h, também foi verificado um aumento significativo (457 ± 

25,11% e 374 ± 20,55%, respectivamente) de colônias viáveis no interior dos MCs, 

em comparação ao período FAG (100%). Entretanto, o percentual de E. coli 

intracelular no período de 5h foi ligeiramente menor àquele encontrado em 3h. A 

diminuição desta carga bacteriana (E.coli) no interior dos MCs foi mais evidente e 

estatisticamente significante entre os períodos de 5h e 10h (p=0,00013) e de 10 e 

24h (p<0,000001). Semelhantemente ao A. actinomycetemcomitans, após 24h, 

observou-se o menor percentual de colônias de E. coli no interior de BMMCs (10 ± 
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8,89%) em relação a todos os períodos investigados (FAG, 3h, 5h, 10h – 

p<0,00001) (Figura 3B).  

Comparando-se com o valor do FAG, os BMMCs apresentaram, após 24 

horas, uma redução de 90% de bactérias E. coli fagocitadas inicialmente. Vale 

ressaltar ainda que, ao se comparar o período de 24h com o de 3h, no qual houve o 

maior pico de proliferação bacteriana intracelular, nota-se uma importante redução 

de bactérias viáveis no interior dos BMMCs, ou seja, 97.81% (Figura 3B). 

 Esses resultados revelaram que os MCs foram capazes de eliminar de 

forma eficaz ambas as bactérias, em especial após o período de 24h de desafio 

intracelular.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Média ± desvio padrão do percentual de colônias viáveis de A. 

actinomycetemcomitans (A) ou de E. coli (B) no interior de BMMCs após 3, 5, 10 e 24 horas de 

desafio intracelular, subsequente a um período de fagocitose de 1 hora. A linha tracejada, em 

vermelho, representa o valor do período de fagocitose (FAG – 100%). Os dados representam 

triplicatas de um experimento representativo, os quais foram avaliados estatisticamente por meio do 

teste Anova Fatorial, seguido do teste de Fisher. p< 0.05 em relação ao período FAG (a);
 
p< 0.05 em 

relação ao desafio intracelular por 3h (b), 5h (c) e 10h (d).   

 

 

 

A B 



Resultados 69 

5.5. Análise da atividade microbicida intracelular de MPs: Macrófagos 

possuem atividade microbicida intracelular ineficaz contra A 

actinomycetemcomitans e E. coli. 

Diferentemente dos BMMCs, constatou-se, no período de 3 horas, uma 

diminuição significativa do percentual de colônias viáveis de A. 

actinomycetemcomitans no interior de MPs (50,33 ± 12,50%) em relação ao período 

FAG (p< 0,00001), ou seja, uma capacidade microbicida de 49,77% contra o 

periodontopatógeno. Entretanto, nos períodos de 5h, 10h e 24h houve um aumento 

percentual significativo desta bactéria em comparação a FAG (5h 126,67 ± 10,60% – 

p=0,0077; 10h 345,33 ± 33,26% – p< 0,00001; 24h 1178 ± 19,05% – p<0,000001). 

Ao se comparar os períodos de 5h, 10h ou 24h com o período de 3h, no qual houve 

o menor percentual de UFC, o aumento de bactérias A. actinomycetemcomitans 

viáveis no interior dos MPs foi 152%, 586% e 2240% respectivamente (p<0,0001). 

Assim, após 3h de desafio, notou-se um aumento tempo-dependente da carga 

bacteriana intracelular, nos macrófagos, visto que houve diferença estatisticamente 

significativa de um período de desafio intracelular para o outro subsequente (Figura 

4A). 

Em relação ao desafio intracelular com E. coli, os valores percentuais de 

colônias viáveis no interior de MPs, no período de 3h (348 ± 27,07%), foram maiores 

que FAG. Porém, uma redução significativa foi constatada no período de 5h (59 ± 

8,54%), em relação a FAG bem como ao período de 3h (p<0,0001). Após 10h e 24h 

(316 ± 46,86% e 1317 ± 61,45%, respectivamente), o valor percentual de colônias 

viáveis de E. coli no interior de MPs foi maior quando comparado ao período FAG 

(p<0,0001). Este aumento significativo também foi verificado entre os períodos de 5h 

e 10h (p<0,00001) e 10h e 24h (p<0,00001). No período de 24h, houve o maior 

valor percentual de colônias viáveis de E. coli no interior de MPs (1317 ± 61,45%) 

em relação a todos os períodos investigados.  

Esses resultados demonstraram a ineficácia da ação microbicida 

intracelular pelos MPs contra ambas as bactérias, especialmente após a décima 

hora de desafio. 
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Figura 5 - Média ± desvio padrão do percentual de colônias viáveis de A. 

actinomycetemcomitans (A) ou de E. coli (B) no interior de MPs após 3, 5, 10 e 24 horas de 

desafio intracelular, subsequente a um período de fagocitose de 1 hora. A linha tracejada, em 

vermelho, representa o valor do período de fagocitose (FAG – 100%). Os dados representam 

triplicatas de um experimento representativo, os quais foram avaliados estatisticamente por meio do 

teste Anova Fatorial, seguido do teste de Fisher. (a) p< 0.05 em relação ao período FAG;
 
p< 0.05 em 

relação ao desafio intracelular por 3h (b), 5h (c) e 10h (d).   

  

5.6. Análise comparativa da atividade microbicida intracelular de BMMCs 

x MPs contra A. actinomycetemcomitans: BMMCs apresentaram 

melhor atividade microbicida contra A. actinomycetemcomitans que 

os MPs. 

 Comparando-se a atividade microbicida dos dois tipos celulares, em 

relação ao periodontopatógeno, verificou-se nos períodos de 3h e 5h de desafio, um 

menor percentual de colônias viáveis no interior de MPs (50,33 ± 12,50% e 126,67 ± 

10,60, respectivamente), em comparação aos BMMCs (313 ± 11,79% e 699 ± 

57,70%, respectivamente) (p<0,00001) (Figura 6). 

 Interessantemente, o inverso foi observado nos períodos de 10h e 24h, 

menores valores percentuais de colônias intracelulares de A. 

actinomycetemcomitans foram encontrados entre os BMMCs (160 ± 24,78% e 22 ± 

6,02%, respectivamente) em relação aos MPs (345,33 ± 33,26% e 1178 ± 19,05%) 

(p<0,00001) (Figura 6). 

B A 
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Comparando-se os valores percentuais mais elevados de UFC no interior 

das células, constatou-se que os MPs (24h - 1178 ± 19,05%) apresentaram níveis 

significativamente maiores quando comparados aos BMMCs (5h - 699 ± 57,70%). 

Por outro lado, comparando-se os menores valores percentuais de colônias viáveis 

intracelulares, aqueles dos BMMCs (24h - 22 ± 6,02%) foram significativamente 

menores em relação aos MPs (3h - 50,33 ± 12,50%). Dessa forma, os BMMCs 

parecem apresentar melhor atividade microbicida contra A. actinomycetemcomitans 

que os MPs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Comparação da capacidade microbicida intracelular contra A. 

actinomycetemcomitans, entre os dois tipos celulares. Média ± desvio padrão do percentual de 

colônias viáveis de A. actinomycetemcomitans no interior de BMMCs ou MPs após 3, 5, 10 e 24 horas 

de desafio in vitro, subsequente a um período de fagocitose de 1 hora. A linha tracejada, em 

vermelho, representa o valor do período de fagocitose (FAG – 100%). Os dados representam 

triplicatas de um experimento representativo, os quais foram avaliados estatisticamente por meio do 

teste Anova Fatorial, seguido do teste de Fisher. *** diferem estatisticamente p< 0.05.   
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5.7. Análise comparativa do percentual de colônias viáveis de A. 

actinomycetemcomitans, na presença ou ausência de BMMCs: 

Mastócitos apresentam excelente atividade microbicida intracelular, 

principalmente quando comparado ao crescimento de A. 

actinomycetemcomitans livre de sua ação.  

O percentual de colônias viáveis de A. actinomycetemcomitans livres da 

ação de BMMCs (Aa) foi comparado ao percentual de colônias viáveis presentes no 

interior dos BMMCs (Aa-MCs). Embora as bactérias livres da ação celular (Aa) não 

tenham recebido o tratamento com gentamicina, foi possível comparar ambas as 

condições (Aa e Aa-MCs), pois o cálculo do percentual de colônias viáveis foi 

realizado a partir dos valores obtidos nos respectivos períodos FAG. 

Ao analisarmos o potencial de crescimento de Aa entre os diferentes 

tempos subsequentes de desafio (intervalo), observou-se de FAG a 3h um aumento 

percentual aproximado de 1054%. O crescimento também foi notado nos outros 

intervalos: de 3h a 5h - 333%, de 5h a 10h - 664% e de 10h a 24h - 20% (Figura 

7A). O aumento percentual de colônias viáveis também foi notado no Aa-MCs, nos 

primeiros intervalos, ou seja, 213% de FAG a 3h, e 123% de 3h a 5h. Apesar 

desses aumentos, é importante enfatizar que, ao compararmos ambas as condições, 

o ambiente intracelular dos MCs não permitiu o alto crescimento bacteriano 

observado na condição livre dos BMMCs. De forma mais detalhada, ao 

compararmos os valores percentuais dos intervalos (FAG e 3h) obtidos nas 

diferentes condições, ou seja, 1054% para Aa e 213% para Aa-MCs, houve no 

ambiente intracelular, aproximadamente, um crescimento bacteriano de apenas 20% 

daquele observado na condição livre de BMMCs, ou seja, as células impediram que 

80% deste crescimento ocorresse. De forma similar, de 3h a 5h, os BMMCs 

permitiram um crescimento bacteriano de apenas 37% daquele observado na sua 

ausência, ou seja, as células impediram este crescimento em 63% (Figura 7B). 

Entre os intervalos 5h-10h e 10h-24h, os Aa-MCs apresentaram uma 

redução de crescimento bacteriano de 77% e 86%, respectivamente (Figura 7A). Ao 

compararmos ambas as condições, considerando o intervalo de 5h para 10h, houve 

no ambiente intracelular, aproximadamente, uma redução do crescimento bacteriano 

de 116% quando comparado àquele na condição livre de BMMCs. Por meio de 
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comparação similar, porém no intervalo de 10h a 24h, houve no ambiente 

intracelular, aproximadamente, uma redução do crescimento bacteriano de 530% em 

comparação àquele na condição livre de BMMCs. Esta foi a mais eficiente atividade 

microbicida intracelular contra A. actinomycetemcomitans, observada pelos BMMCs, 

em nossos ensaios in vitro (Figura 7B).  

Portanto, os MCs interferiram fortemente no potencial de crescimento de 

A. actinomycetemcomitans, ou seja, essas células possuem eficiente ação 

microbicida em todos os tempos avaliados, especialmente após 5h de desafio 

intracelular.  
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Figura 7 - Colônias viáveis de A. actinomycetemcomitans na presença ou ausência de BMMCs. 

(A) Média do percentual de colônias viáveis de A. actinomycetemcomitans livres da ação de BMMCs 

(Aa) ou no interior dessas células (Aa-MCs) após 3, 5, 10 e 24 horas de desafio in vitro, subsequente 

a um período de fagocitose de 1 hora (FAG – 100%). As médias foram comparadas entre os 

diferentes tempos subsequentes de desafio (intervalo) para obter o aumento/redução do crescimento 

bacteriano. (B) Esquema ilustrativo do crescimento bacteriano, comparando ambas as condições (Aa 

e Aa-MCs) em cada um dos intervalos. Um experimento representativo de três experimentos 

independentes. 

 

A 
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5.8. Análise comparativa do percentual de colônias viáveis de A. 

actinomycetemcomitans, na presença ou ausência de MPs: 

Macrófagos apresentam atividade microbicida intracelular eficaz 

apenas nas primeiras horas, quando comparado ao crescimento de 

A. actinomycetemcomitans livre de sua ação.  

O percentual de colônias viáveis de A. actinomycetemcomitans livres da 

ação de MPs (Aa) também foi comparado àquele obtido a partir do desafio 

intracelular com MPs (Aa-MPs). Ao analisarmos o potencial de crescimento de Aa 

nos diferentes intervalos, verificou-se de FAG para 3h um aumento percentual 

aproximado de 576%. O aumento também foi observado nos outros intervalos: de 3h 

a 5h - 895%, de 5h a 10h - 75% e de 10h a 24h - 280% (Figura 8A). Na condição 

Aa-MPs, houve uma redução de 50% no percentual de colônias viáveis de FAG a 

3h, e aumento nos outros intervalos, ou seja, de 3h a 5h - 152%, de 5h a 10h - 

174% e de 10h a 24h - 241% (Figura 8A).  

Comparando-se ambas as condições (Aa e Aa-MPs), no intervalo de FAG 

a 3h, houve no ambiente intracelular dos MPs uma redução de 109% no 

crescimento de A. actinomycetemcomitans, quando comparado àquele observado 

na condição livre de MPs. De modo semelhante, no intervalo subsequente de 3h a 

5h, os MPs reprimiram o crescimento de A. actinomycetemcomitans em 83%, 

possibilitando um crescimento bacteriano de apenas 17% daquele observado na 

condição livre de MPs (Figura 8B). Porém, no intervalo de 5h para 10h, o ambiente 

intracelular dos MPs possibilitou um maior crescimento do periodontopatógeno, 

quando comparado àquele observado na condição livre de MPs, ou seja, um 

aumento de 132% de crescimento bacteriano. Subsequentemente, de 10h a 24h, o 

crescimento bacteriano volta a ser menor no interior dos MPs que na condição livre; 

sua atividade microbicida intracelular promoveu uma redução de 14% (Figura 8B). 

Sendo assim, esses dados nos levam a inferir que nas primeiras 5 horas, 

pós-fagocitose, o ambiente intracelular dos MPs mostrou-se eficaz, ora matando, ora 

contendo o alto crescimento bacteriano observado na condição livre dos MPs. 

Entretanto, entre os períodos de 5h a 10h, os MPs fracassaram em sua ação 

microbicida contra A. actinomycetemcomitans, já que o ambiente intracelular dos 

MPs propiciou melhores condições de crescimento ao periodontopatógeno quando 
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comparado àquele observado na condição livre de MPs. Após este período, suas 

habilidades de contenção bacteriana foram restabelecidas. 
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Figura 8 - Colônias viáveis de A. actinomycetemcomitans na presença ou ausência de MPs. (A) 

Média do percentual de colônias viáveis de A. actinomycetemcomitans livres da ação de MPs (Aa) ou 

no interior dessas células (Aa-MPs) após 3, 5, 10 e 24 horas de desafio in vitro, subsequente a um 

período de fagocitose de 1 hora (FAG – 100%). As médias foram comparadas entre os diferentes 

tempos subsequentes de desafio (intervalo) para obter o aumento/redução do crescimento 

bacteriano. (B) Esquema ilustrativo do crescimento bacteriano, comparando ambas as condições (Aa 

e Aa-MPs) em cada um dos intervalos. Um experimento representativo de três experimentos 

independentes. 
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5.9. Produção Intracelular e Liberação de Óxido Nítrico por BMMCs:  

 

5.9.1. A. actinomycetemcomitans induz alta produção intracelular de NO em 

BMMCs nos tempos de fagocitose e de 10h após o desafio 

intracelular.  

Avaliando a produção intracelular de óxido nítrico por BMMCs desafiados 

com A. actinomycetemcomitans em relação àqueles estimulados ou não com LPS, 

em cada tempo de desafio, observou-se nos tempos FAG e 10h que os BMMCs 

desafiados com o periodontopatógeno demonstraram produção intracelular de NO 

significativamente superior àquela dos BMMCs estimulados ou não com LPS (ambos 

com p<0,0001). Esta elevação não foi observada nos tempos de 3h, 5h e 24h 

(Figura 9A).   

 

5.9.2. A. actinomycetemcomitans prejudica a liberação de NO pelos BMMCs 

no período de 5h, porém os BMMCs revertem esta situação 

apresentando um pico de liberação de NO em 24h de desafio 

intracelular.  

  Ao quantificarmos o NO extracelular secretado pelos BMMCs, através 

do método colorimétrico de Griess, verificou-se no período de 5h que os BMMCs 

desafiados com A. actinomycetemcomitans secretaram os menores níveis de NO; 

além disso, tais níveis foram inferiores àqueles BMMCs estimulados ou não com 

LPS no mesmo período. Entretanto, após 24h de desafio intracelular, o 

periodontopatógeno elevou os níveis de NO extracelular em comparação aos 

BMMCs estimulados ou não com LPS (p < 0,02) (Figura 9B). 
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Figura 9 - Produção intracelular e liberação de óxido nítrico por BMMCs estimulados ou não. 

(A) Média (± desvio padrão) expressa em unidades relativas de fluorescência (RFU), referente à 

produção intracelular de óxido nítrico, após 3, 5, 10 e 24 horas de desafio, subsequente a um período 

de fagocitose de 1 hora (FAG). (B) Média (± desvio padrão) expressa em micromolar (μM), referente 

à liberação de óxido nítrico. Letras iguais diferem estatisticamente (p< 0.05). Três experimentos 

independentes. ANOVA Fatorial, Teste de Tukey. 
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5.10.  Produção Intracelular e Liberação de Óxido Nítrico por MPs:  

5.10.1.  A. actinomycetemcomitans induz alta produção intracelular de NO 

em MPs após 3 horas de desafio intracelular. 

Avaliando a produção de NO pelos MPs desafiados com A. 

actinomycetemcomitans em relação àqueles estimulados ou não com LPS, 

observou-se que apenas após 3h de desafio intracelular o periodontopatógeno 

elevou os níveis de NO intracelular significativamente quando comparados àqueles 

estimulados ou não com LPS (p<0.00001) (Figura 10A). 

 

5.10.2. MPs liberam altos níveis de NO frente ao desafio com A. 

actinomycetemcomitans apenas nos períodos de fagocitose e de 5 

horas, com redução significativa após 24 horas de desafio. 

Elevados níveis de NO extracelular, nos períodos FAG e 5h, foram 

detectados entre os MPs desafiados com A. actinomycetemcomitans quando 

comparados com aqueles estimulados ou não com LPS (p< 0,0002). MPs 

desafiados com A. actinomycetemcomitans apresentaram um pico de liberação de 

NO extracelular após 5h de desafio. Porém, após 24h de desafio, os MPs 

desafiados com A. actinomycetemcomitans apresentaram menores níveis de NO em 

relação àqueles estimulados ou não com LPS (p<0,0005) (Figura 10B). 
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Figura 10 - Produção intracelular e liberação de óxido nítrico por MPs estimulados ou não. (A) 

Média (± desvio padrão) expressa em unidades relativas de fluorescência (RFU), referente à 

produção intracelular de óxido nítrico, após 3, 5, 10 e 24 horas de desafio, subsequente a um período 

de fagocitose de 1 hora (FAG). (B) Média (± desvio padrão) expressa em micromolar (μM), referente 

à liberação de óxido nítrico. Letras iguais diferem estatisticamente (p< 0.05). Três experimentos 

independentes. ANOVA Fatorial, Teste de Tukey. 
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5.11. Liberação de Peróxido de Hidrogênio por BMMCs e MPs 

5.11.1. A. actinomycetemcomitans induz aumento na liberação de H2O2 

em BMMCs nos períodos de fagocitose e de 5 horas e interfere em 

sua secreção após 3 horas de desafio intracelular. 

Ao quantificarmos a liberação de peróxido de hidrogênio, através do kit 

Amplex® Red Hydrogen Peroxide/Peroxidase, observou-se que os BMMCs 

desafiados com A. actinomycetemcomitans nos tempos FAG e 5h liberaram 

significativamente mais H2O2 que BMMCs não estimulados (p=0,002 e p=0,008, 

respectivamente). Porém, após 3h de desafio, os BMMCs desafiados com A. 

actinomycetemcomitans apresentaram os menores níveis de H2O2; além disso, tais 

níveis foram inferiores àqueles obtidos pelos BMMCs estimulados com LPS e pelos 

BMMCs não estimulados, no mesmo período (p<0,04 e p<0,0001, respectivamente) 

(Figura 11A).  

 

5.11.2. A. actinomycetemcomitans induz à liberação de H2O2 em MPs no 

período de fagocitose e nas primeiras 10 horas de desafio 

intracelular. 

Avaliando a liberação de peróxido de hidrogênio pelos MPs desafiados 

com A. actinomycetemcomitans em relação àqueles MPs não estimulados, notou-se 

um aumento significativo nos níveis de H2O2 no período de fagocitose e nas 

primeiras 10 horas de desafio intracelular (FAG p=0,0006; 3h p=0,01; 5h p=0,03; 

10h p=0,005). Porém, esta elevação não foi observada em 24h, constituindo o 

período de menor liberação de H2O2 pelos MPs desafiados com A. 

actinomycetemcomitans (Figura 11B).  
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Figura 11 - Liberação de peróxido de hidrogênio por BMMCs (A) ou MPs (B) estimulados ou 

não. Média (± desvio padrão) expressa em micromolar (μM), referente à produção de peróxido de 

hidrogênio, após 3, 5, 10 e 24 horas de desafio in vitro, subsequente a um período de fagocitose de 1 

hora (FAG). Letras iguais diferem estatisticamente (p< 0.05). Três experimentos independentes. 

ANOVA Fatorial, Teste de Tukey. 
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5.12. Maiores percentuais de crescimento de A. actinomycetemcomitans 

no interior de BMMCs ocorreram nos períodos de menor produção e 

liberação de mediadores microbicidas. 

Ao compararmos a dinâmica temporal referente à produção intracelular de 

NO pelos BMMCs desafiados com A. actinomycetemcomitans com os percentuais 

de colônias viáveis do periodontopatógeno no interior dos BMMCs, observou-se forte 

correlação negativa no intervalo equivalente a FAG até 10h (r= - 0,83; p<0,001). 

Porém, de 10h para 24h, essa correlação não foi significativa. Assim, os menores 

níveis de produção de NO coincidiram com os maiores percentuais de colônias 

viáveis do periodontopatógeno no interior dos BMMCs (Figura 12A).  

Em relação à liberação de NO pelos BMMCs, também se observou forte 

correlação negativa (r= - 0,85; p<0,0001) ao longo das 24 horas de desafio. Assim, a 

redução na liberação de NO, no intervalo correspondente a FAG até 5h, ocorreu 

simultaneamente ao aumento dos valores percentuais do periodontopatógeno no 

interior dos BMMCs. Interessantemente, o inverso ocorreu de 5h até 24h, ou seja, 

enquanto aumentava a liberação de NO pelos BMMCs ocorria importante redução 

no percentual de colônias viáveis de A. actinomycetemcomitans em seu interior 

(Figura 12B).   

Após correlação da liberação temporal de H2O2 pelos BMMCs com o 

percentual de colônias viáveis da bactéria no seu interior, observou-se uma forte 

correlação negativa (r= - 0,84; p<0,04) apenas nos períodos iniciais de desafio (FAG 

e 3h), nos quais a redução dos níveis de H2O2 coincidiu com o significante aumento 

de colônias bacterianas no interior dos BMMCs. Entretanto nos períodos 

subsequentes de desafio não foi possível verificar esta mesma associação (Figura 

12C). 
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Figura 12 - Correlação entre produção/liberação de mediadores microbicidas pelos BMMCs 

desafiados com A. actinomycetemcomitans e o percentual de colônias viáveis, desta bactéria, 

no interior de BMMCs.  Média expressa em unidades relativas de fluorescência (RFU), referente à 

produção intracelular de NO (A). Média expressa em micromolar (μM), referente à liberação de NO 

(B) e de H2O2 (C), após 3, 5, 10 e 24 horas de desafio in vitro, subsequente a um período de 

fagocitose de 1 hora (FAG). Teste de Correlação de Pearson. 
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5.13. Após 10 horas de desafio, redução na produção de mediadores 

microbicidas em MPs ocorreu simultaneamente com o aumento de 

colônias de A. actinomycetemcomitans no seu interior.  

Uma correlação negativa foi observada entre a produção de NO 

intracelular pelos MPs e o crescimento de A. actinomycetemcomitans no seu interior 

(r= - 0,69; p<0,004), de FAG até 5h. A maior produção de NO pelos MPs após 3h 

coincidiu com o menor percentual de colônias viáveis em seu interior.  Embora no 

intervalo de 5h até 24h não tenha ocorrido correlação negativa, observou-se que os 

maiores valores percentuais de colônias bacterianas no interior de MPs estavam 

associados aos menores níveis de produção de NO por essas células (Figura 13A). 

No entanto, diferentemente das avaliações com BMMCs, a liberação de 

NO por MPs desafiados com A. actinomycetemcomitans não demonstrou correlação 

negativa com o percentual de colônias bacterianas viáveis no interior dessas células. 

Apesar disso, foi possível verificar, nos períodos de 10h e 24h, que os maiores 

valores percentuais de A. actinomycetemcomitans estavam associados com os 

menores níveis de liberação de NO (Figura 13B).  

Interessantemente, ao correlacionarmos os valores obtidos da liberação 

de H2O2 pelos MPs com o percentual de colônias de A. actinomycetemcomitans 

viáveis no interior dessas células, constatou-se uma forte correlação negativa (r= - 

0,81; p<0,0001), ou seja, o aumento nos níveis de H2O2, nos períodos iniciais (FAG 

e 3h) coincidiu com uma expressiva redução da carga bacteriana no interior dos 

MPs. Ainda, a redução dos níveis de H2O2, após 5h, coincidiu com o significante 

aumento no percentual de colônias do periodontopatógeno no interior dos MPs. 

(Figura 13C). 
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Figura 13 - Correlação entre produção/liberação de mediadores microbicidas pelos MPs 

desafiados com A. actinomycetemcomitans e o percentual de colônias viáveis, desta bactéria, 

no interior de MPs.  Média expressa em unidades relativas de fluorescência (RFU), referente à 

produção intracelular de NO (A). Média expressa em micromolar (μM), referente à liberação de NO 

(B) e de H2O2 (C), após 3, 5, 10 e 24 horas de desafio in vitro, subsequente a um período de 

fagocitose de 1 hora (FAG). Teste de Correlação de Pearson. 
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6. DISCUSSÃO 

Em 2013, nosso grupo de pesquisa foi pioneiro a fornecer evidências 

científicas de que MCs murinos fagocitam o periodontopatógeno A. 

actinomycetemcomitans, independente de opsonização via complemento, de forma 

tão eficaz quanto os macrófagos, sugerindo desta forma a participação destas 

células como fagócitos profissionais na patogênese da doença periodontal 

inflamatória induzida por placa dentobacteriana (LIMA et al., 2013). Este estudo in 

vitro demonstrou a capacidade fagocítica dos MCs contra A. 

actinomycetemcomitans, porém não foi avaliado se este mecanismo resultava em 

ação microbicida, desempenhando um papel protetor. Caso os MCs não sejam 

capazes de eliminar o periodontopatógeno, estas células podem atuar como 

reservatório bacteriano e liberar excessivamente citocinas pró-inflamatórias e 

enzimas proteolíticas, resultando em destruição tecidual, o que poderia ser 

relacionado com a progressão da doença periodontal inflamatória. 

 Assim, algumas questões precisam ser esclarecidas, tais como: os MCs 

teriam uma “maquinaria” intracelular eficaz para matar A. actinomycetemcomitans? 

Quais seriam os possíveis mediadores microbicidas produzidos e liberados pelos 

MCs durante o desafio intracelular com A. actinomycetemcomitans? Este 

periodontopatógeno conseguiria induzir apoptose nos MCs? Na presente pesquisa, 

objetivamos responder, em parte, tais questões por meio de ensaios in vitro 

utilizando células murinas. Os resultados obtidos serão discutidos a seguir. 

 

Os mastócitos teriam uma “maquinaria” intracelular eficaz para 

matar A. actinomycetemcomitans?  

A análise da atividade microbicida dos MCs murinos foi realizada através 

do ensaio de UFC de acordo com Wesolowski et al. (2012), o qual possibilitou 

investigarmos a viabilidade de A. actinomycetemcomitans após a sua internalização 

pelos MCs (WESOLOWSKI et al., 2012). Baseando-se nesta metodologia, nossos 

resultados confirmaram a eficaz capacidade microbicida intracelular dos MCs contra 

este periodontopatógeno, especialmente após 10 horas. Esta capacidade também 
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foi evidenciada por nós em oposição a E. coli, como demonstrado por outros autores 

(MALAVIYA et al., 1996;  MALAVIYA et al., 1994;  WESOLOWSKI et al., 2012). 

A eficácia e a contribuição dos MCs na defesa do hospedeiro contra 

patógenos tornam-se cada vez mais reconhecidas nos últimos anos, denotando-os 

como poderosas células sentinelas do sistema imune (CHOI; ABRAHAM, 2015). 

Nossos achados adicionam-se a outros que também demonstraram, in vitro, esta 

capacidade dos MCs em eliminar bactérias, como por exemplo, Salmonella 

tryphimurium, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus 

pyogenes, Francisella tularensis e Enterococcus faecalis (KETAVARAPU et al., 

2008;  MALAVIYA et al., 1996;  MALAVIYA et al., 1994;  SCHEB-WETZEL et al., 

2014;  THATHIAH et al., 2011;  VON KOCKRITZ-BLICKWEDE et al., 2008). 

Diferentemente dos MCs, e de acordo com nossos achados, os MPs, 

embora tenham apresentado uma capacidade microbicida de, aproximadamente, 

50% contra A. actinomycetemcomitans, no período de 3 horas, apresentaram um 

aumento tempo-dependente da carga bacteriana intracelular após este período de 

desafio. Em relação à atividade microbicida dos MPs em oposição a E. coli, também 

observamos uma melhor capacidade microbicida nos períodos iniciais, a qual foi 

significativa com 5 horas de desafio. A partir deste, houve um aumento intracelular 

da carga bacteriana. Esses nossos resultados corroboram estudos que também 

demonstraram o killing por MPs ocorrendo, principalmente, nas primeiras horas de 

contato com A. actinomycetemcomitans (SOL et al., 2013). 

Baseado nestes resultados e considerando que os MCs eliminam 78% 

das bactérias fagocitadas após 24h e os MPs 50% após 3h, nós acreditamos que os 

MCs foram mais eficazes que os macrófagos na capacidade microbicida intracelular 

in vitro contra o periodontopatógeno. Vale ressaltar que estas diferentes dinâmicas 

de ação microbicida contra A. actinomycetemcomitans, entre MCs e MPs, podem 

representar um aspecto cooperativo do sistema imune, o qual se torna importante 

para a defesa do hospedeiro contra A. actinomycetemcomitans.  

Não podemos descartar a possibilidade que a ineficaz ação microbicida 

intracelular demonstrada pelos MPs contra A. actinomycetemcomitans e E. coli 

tenha ocorrido pela falta de um estímulo in vitro, prévio ao desafio, como LPS ou 
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phorbol myristate acetate (PMA) ou ainda IFN-γ. Entretanto, em nosso modelo de 

infecção experimental in vitro, optamos pela não utilização de substâncias pré-

ativadoras, já que isto resultaria em fácil desgranulação dos mastócitos.  

A eficaz capacidade microbicida dos MCs em oposição a A. 

actinomycetemcomitans foi ainda reforçada quando comparamos a viabilidade 

bacteriana intracelular com o crescimento bacteriano livre de células, por meio dos 

valores percentuais referentes ao aumento/diminuição de colônias viáveis, nos 

intervalos de tempo de desafio. Desta forma, foi possível calcular o quanto os MCs 

impediram o crescimento bacteriano, usando como parâmetro o potencial de 

crescimento do A. actinomycetemcomitans nas suas condições in vitro favoráveis e 

sem interferências. Em resumo, a interferência dos MCs assumiu valores 

percentuais acima de 60%, atingindo um valor de 530% de 10h para 24h.  

Por outro lado, seguindo este mesmo cálculo, a interferência no 

crescimento bacteriano pelos MPs não ultrapassou 109%; sendo que estas células 

impediram este crescimento em apenas 14% neste último intervalo. Adicionalmente, 

no intervalo de 5h para 10h, o ambiente intracelular dos MPs possibilitou um 

aumento de 132% de crescimento bacteriano, indicando que o seu ambiente 

intracelular propiciou melhores condições de crescimento ao periodontopatógeno, 

quando comparado à condição livre de macrófagos.  

Em contrapartida, em todos os intervalos, o ambiente intracelular dos MCs 

não permitiu o alto crescimento bacteriano observado na condição livre dos BMMCs. 

Baseado nestes achados, inferimos que houve uma importante ação microbicida in 

vitro pelos MCs em oposição ao A. actinomycetemcomitans, com um desempenho 

superior aos macrófagos.   

Resultados in vitro, similares aos nossos, foram observados por 

Ketavarapu et al., em 2008, os quais demonstraram replicação diminuída da bactéria 

Francisella tularensis, no interior dos MCs, em comparação ao exuberante 

crescimento observado em macrófagos. Os autores relacionaram esta diminuição 

com a reduzida internalização bacteriana pelos MCs (KETAVARAPU et al., 2008). 

Contudo, em nossa pesquisa, o número de colônias de A. actinomycetemcomitans 

observado no período de fagocitose foi semelhante em ambos os tipos celulares.  
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Sabe-se que a atividade microbicida dos fagócitos é continuidade de um 

processo que se inicia através do reconhecimento e da ingestão do patógeno, 

portanto as vias de indução dos fatores microbicidas, pelos fagócitos, dependem da 

interação fagócito-microrganismo. Os fagócitos, em especial os macrófagos e MCs, 

apresentam dois mecanismos básicos de reconhecimento microbiano: 1) opsoninas-

dependente, via receptores para anticorpos IgG como o FcγR e para moléculas do 

sistema complemento, como CR3, e 2) opsoninas-independente, via receptores de 

reconhecimento de padrões (PRRs), que incluem as lectinas do tipo C (CLRs), os 

receptores de varredura (scavengers), os receptores semelhantes à NOD (NLRs) e 

os receptores tipo Toll (TLRs), os quais podem estar presentes em sua superfície, 

em vesículas endossômicas e no seu citoplasma (CHOI; ABRAHAM, 2015;  

FREEMAN; GRINSTEIN, 2014;  MALAVIYA et al., 1999;  MARSHALL; JAWDAT, 

2004;  TREVISAN et al., 2014). Assim, esta variabilidade de receptores, nestas 

células, promove o reconhecimento de diversos patógenos e de seus produtos, 

desencadeando diferentes respostas biológicas, incluindo atividades fagocitárias e 

antimicrobianas. Considerando que A. actinomycetemcomitans utilizado em nossa 

pesquisa não foi opsonizado, podemos inferir que as diferentes atividades 

microbicidas observadas são resultado de uma via de reconhecimento microbiana 

por meio de receptores opsoninas-independentes. Sendo assim, por esta via de 

reconhecimento, os MCs realizaram uma ação microbicida mais tardia, porém eficaz, 

enquanto os MPs parecem participar como refúgio bacteriano intracelular a partir de 

5 horas. 

De fato, estudo prévio realizado pelo nosso grupo demonstrou maiores 

valores percentuais de MCs com A. actinomycetemcomitans internalizados, após 1 

hora, na ausência de opsonização com complemento, em comparação com células 

opsonizadas, sugerindo um importante reconhecimento bacteriano, pelos MCs, 

independente do receptor de complemento (LIMA et al., 2013). Porém, tem sido 

observado que bactérias internalizadas, por MCs, através da via opsoninas-

independente, expressam adesinas que subvertem os mecanismos celulares 

microbicidas, promovendo assim a sobrevivência do microrganismo no interior dos 

fagócitos. Assim, essas células, passariam a servir como refúgio de bactérias 

viáveis, resultando em efeitos deletérios ao hospedeiro (FEGER et al., 2002;  SHIN; 

ABRAHAM, 2001). Isso leva-nos a acreditar que o reconhecimento de A. 
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actinomycetemcomitans opsonizado, via complemento e/ou imunoglobulinas, 

poderia resultar em maior eficácia na ativação de mecanismos microbicidas em 

ambos os fagócitos estudados, principalmente nos MPs. Embora tenha sido 

verificada a importância dessas proteínas séricas na eliminação dos patógenos, 

recentemente Maekawa et al. (2014) demonstraram, em seu modelo in vivo, que a 

inibição do complemento traz benefícios clínicos a periodontite, uma vez que evita 

processos inflamatórios que levam a osteoclastogênese e perda óssea (MAEKAWA 

et al., 2014). 

  

Quais seriam os possíveis mediadores microbicidas produzidos e 

liberados pelos mastócitos durante o desafio intracelular com A. 

actinomycetemcomitans? 

A capacidade dos MCs em produzir e liberar agentes microbicidas contra 

microrganismos já está bem estabelecida na literatura. Recentemente, nosso grupo 

demonstrou a capacidade de MCs em fagocitar Candida albicans com concomitante 

produção de substâncias potencialmente candidacidas, tais como óxido nítrico e 

peróxido de hidrogênio (PINKE, 2014). 

Na presente pesquisa, os resultados referentes à produção/liberação de 

óxido nítrico bem como, em menor proporção, de peróxido de hidrogênio foram 

concordantes com a capacidade microbicida dos MCs, sugerindo uma importante 

participação desses mediadores microbicidas no combate ao periodontopatógeno.  

Em especial o NO, produzido e liberado pelos MCs, mostrou ter 

significante influência na viabilidade de A. actinomycetemcomitans, uma vez que 

houve forte correlação negativa entre o percentual de colônias viáveis no interior dos 

MCs e os níveis de NO, principalmente àqueles liberados. Assim, os maiores níveis 

de liberação de NO, observado em 24h, coincidiram com o melhor momento 

microbicida dos MCs. Em concordância, observamos um aumento significativo de 

produção de NO pelos MCs, de 5h para 10h. Uma vez produzido em grande 

quantidade, esse reativo altamente lipofílico, é então secretado e acumulado no 

meio extracelular. Em relação à redução na produção de NO pelos MCs, de 10h 
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para 24h, acreditamos fortemente que ocorreu devido à diminuição significativa da 

carga bacteriana intracelular, também observada no mesmo período. 

Embora a produção/liberação deste potente agente microbicida pelos 

MCs revele forte associação com a eliminação do periodontopatógeno internalizado 

por essas células, outros trabalhos, in vivo ou utilizando tecidos parafinados, 

demonstram a forte associação entre NO e a destruição dos tecidos periodontais 

inflamados (BATISTA et al., 2002;  KENDALL et al., 2001;  LEITAO et al., 2005;  

POORSATTAR BEJEH-MIR et al., 2014;  RODINI et al., 2008). Assim, extrapolando 

os achados científicos (incluindo os nossos in vitro) para a doença periodontal em 

humanos, a produção/liberação de NO pelos MCs, na referida doença, pode ser 

ambígua, ou seja, ora protege o indivíduo contra A. actinomycetemcomitans através 

da sua morte, ora contribui para uma maior destruição e progressão clínica da 

doença através da ativação de células osteoclastogênicas e metaloproteinases.  

No presente trabalho, objetivamos também avaliar a liberação do peróxido 

de hidrogênio, pelos MCs. Este agente microbicida apresentou expressiva liberação 

contra A. actinomycetemcomitans nos períodos FAG e 5h, em comparação a 

liberação não estimulada. Entretanto, apenas do período FAG para 3h, detectamos 

uma correlação negativa entre sua liberação e a morte bacteriana pelos MCs, na 

qual os MCs demonstraram acentuada redução de H2O2 e, simultaneamente, o 

aumento dos valores percentuais de bactérias viáveis no seu interior.  

Em resumo, podemos inferir que a ação microbicida observada pelos MCs 

até 24 horas ocorre, principalmente, via NO. A falta de ação microbicida nas fases 

iniciais de desafio intracelular pode ser decorrente da falha em ambas as vias 

microbicidas, NO e H2O2.  

Em relação aos macrófagos, acreditamos que sua produção/liberação de 

NO foi prejudicada pela ação de A. actinomycetemcomitans, nos períodos finais 

avaliados, corroborando Fernandes et al. (2008), que detectaram que a toxina 

distensora citoletal, produzida por este periodontopatógeno, inibiu significantemente 

a produção de NO em macrófagos peritoneais murinos (FERNANDES et al., 2008). 

Porém, se essa estagnação nos níveis de produção/liberação de NO, observada em 
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nosso estudo, no intervalo de 10h até 24h, fosse revertida pelos MPs, possivelmente 

a carga bacteriana intracelular diminuiria, assim como ocorreu em MCs.  

De forma semelhante ocorreu com a liberação de H2O2 pelos MPs; sua 

expressiva redução, a partir de 5h até 24h, ocorreu em paralelo com o exuberante 

aumento da carga bacteriana intracelular nos MPs. Esses dados sugerem que este 

periodontopatógeno pode subverter estes importantes mecanismos utilizados pelos 

MPs. A possibilidade de que A. actinomycetemcomitans produza fatores de 

virulência que inibam a produção e a liberação de potentes agentes microbicidas é 

suportada por evidências recentes que demonstram que esta bactéria produz 

enzimas desintoxicantes, como por exemplo, a catalase, que transforma o H2O2 em 

H2O + O2, promovendo assim sua maior sobrevivência e resistência à resposta 

imune inata (RAMSEY; WHITELEY, 2009;  STACY et al., 2014). 

Apesar de ambos os tipos celulares produzirem e secretarem tais 

mediadores microbicidas, não podemos descartar ainda a possibilidade que estes 

fagócitos possam ter utilizado outras vias, que não os reativos de oxigênio e 

nitrogênio, na tentativa de eliminar o periodontopatógeno. Uma das formas, 

recentemente descrita, seria através da formação de armadilhas extracelulares, a 

partir da qual a célula expele filamentos de DNA associados a proteínas 

antimicrobianas, como LL-37, e β-defensinas, que têm a capacidade de matar e/ou 

conter a proliferação bacteriana extracelular local, caracterizando um mecanismo 

microbicida extracelular independente da fagocitose, observado em células como 

neutrófilos, macrófagos, MCs e eosinófilos (LIU et al., 2014;  VON KOCKRITZ-

BLICKWEDE; NIZET, 2009). Ainda, outras habilidades dos MCs, que não foram 

avaliadas no presente estudo, podem favorecer a defesa antimicrobiana como a 

desgranulação de uma grande gama de mediadores estocados em seus grânulos e 

a síntese de citocinas e quimiocinas. Exemplificando, Doener et. al., 2013, 

demonstraram que TNF-α e GM-CSF derivados de MCs atuam na ativação de 

neutrófilos, aumentando sua fagocitose e geração de espécies reativas de oxigênio 

(DOENER et al., 2013). 
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Este periodontopatógeno conseguiria induzir apoptose nos 

mastócitos?  

Uma vez que nossas células foram desafiadas em diferentes tempos com 

A. actinomycetemcomitans; propusemo-nos a investigar a manutenção da 

viabilidade de MCs e MPs após o desafio, por meio de análise da apoptose. Nós 

constatamos que esta bactéria induz mecanismos inicias, porém reversíveis, de 

apoptose nos MCs e este fenômeno foi mais evidente nos períodos mais 

prolongados de desafio, ou seja, 10 e 24 horas. Porém, mesmo após o desafio 

bacteriano por 24 horas, 90% dos MCs mantiveram sua viabilidade celular, uma vez 

que não apresentaram degradação em sua membrana plasmática (apoptose tardia). 

Dados similares aos MCs também foram verificados entre os MPs. Esses achados 

permitem-nos concluir que a cepa de A. actinomycetemcomitans, utilizada por nós, 

não apresentou atividade leucotóxica nos BMMCs in vitro. Em contrapartida, alguns 

autores observaram esta leucotoxicidade em outras células do sistema imune 

(RABIN et al., 2009;  YOSHIMOTO et al., 2014), a qual é considerada um importante 

mecanismo de supressão da resposta imune (FRAUNHOLZ; SINHA, 2012;  GAO; 

KWAIK, 2000).  

A alta viabilidade observada em ambos os tipos celulares, em oposição a 

A. actinomycetemcomitans, possivelmente, ocorreu pelo fato da cepa ATTC 29523 

(sorotipo a), utilizada em nossa pesquisa, não apresentar alta leucotoxicidade. 

Entretanto, Umeda et al. (2013) demonstraram que a interação desta cepa com 

células epiteliais, após 24 horas, promoveu o aumento da expressão de genes 

relacionados a fatores de virulência, como por exemplo, cdtB (indutor de apoptose) e 

orf859 (associado a sobrevivência bacteriana intracelular) (UMEDA et al., 2013). 

Assim, não podemos descartar a ocorrência de tal expressão em nossos ensaios, 

visto que altos valores percentuais de MCs e MPs em apoptose inicial foram 

constatados, principalmente, após 24 horas de desafio intracelular.  

O processo de apoptose promove diversas modificações morfológicas e 

bioquímicas nas células. Dentre essas modificações, podemos citar a exposição de 

resíduos de fosfatidilserina, um fosfolipídio que, em células saudáveis, mantém-se 

apenas na face interna da bicamada lipídica da membrana plasmática (POON et al., 

2014;  RYSAVY et al., 2014). A proteína anticoagulante Anexina V foi utilizada, em 
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nosso trabalho, para analisar o processo apoptótico inicial, uma vez que possui a 

capacidade de se ligar especificamente aos resíduos de fosfatidilserina (VERMES et 

al., 1995). Entretanto, alguns trabalhos também demonstraram que a externalização 

de resíduos de fosfatidilserina ocorre durante a desgranulação dos MCs. Isto sugere, 

desta forma, que MCs positivos para Anexina podem representar células 

desgranuladas (GOTH; ADAMS; KNOOHUIZEN, 1971;  MARTIN et al., 2000;  

RYSAVY et al., 2014;  TREVISAN et al., 2014). Assim, não podemos descartar a 

possibilidade de que o aumento percentual de MCs positivos para Anexina, 

principalmente após 24h de desafio intracelular, represente uma maior 

desgranulação mastocitária estimulada pelo periodontopatógeno. Como não 

utilizamos um agente estimulante de desgranulação em MCs, como por exemplo, o 

composto 48/80, torna-se impossível afirmar tal possibilidade.  

Considerando a possibilidade da maior desgranulação, vale destacar as 

funções da histamina, uma das principais substâncias presentes nos grânulos dos 

MCs. Essa importante substância vasoativa possui a capacidade de iniciar os 

fenômenos vasculares e exsudativos da resposta inflamatória (THURMOND; 

GELFAND; DUNFORD, 2008). Entretanto, alguns trabalhos in vivo, utilizando 

camundongos knockout para histamina, demonstraram que a histamina promove o 

atraso na eliminação bacteriana (HORI et al., 2002;  OHTSU; WATANABE, 2003). 

Adicionalmente, Azuma et al. (2001) demonstraram, em seu trabalho in vitro, a 

potente ação inibidora deste mediador na quimiotaxia, fagocitose e produção de 

ânion superóxido (AZUMA et al., 2001).  

Tais evidências concordam com estudos abordando a DP. A cimetidina, 

antagonista do receptor H2, preveniu a periodontite induzida experimentalmente 

(HASTURK et al., 2006), e melhorou a função antibacteriana de neutrófilos 

presentes no fluido crevicular, na periodontite em humanos (VAN DYKE et al., 2005). 

Além disso, cimetidina exerce um efeito benéfico sobre a doença periodontal em 

ratos, diminuindo a relação de RANKL/OPG no tecido conjuntivo gengival e 

reduzindo a reabsorção óssea alveolar (LONGHINI et al., 2014). 

Apesar de neste trabalho não ter sido avaliada a produção de mediadores 

pró-inflamatórios pelos MCs, o sobrenadante dos ensaios com ambos os tipos 

celulares, foi armazenado a -80ºC e pretendemos utilizá-los para futuras análises, 
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investigando a participação dos MCs ativados por A. actinomycetemcomitans, como 

fontes de importantes mediadores químicos e de citocinas imunorreguladoras. 

Em resumo, este estudo in vitro possibilitou, pela primeira vez, a 

verificação da capacidade microbicida intracelular dos MCs contra A. 

actinomycetemcomitans, bem como a produção e liberação de potentes agentes 

microbicidas por estas células contra o periodontopatógeno, comprovando a atuação 

dos MCs como fagócitos profissionais, inclusive em melhores condições das 

observadas pelos macrófagos. Desta forma, extrapolando nossos resultados in vitro 

para a doença periodontal humana induzida por placa dentobacteriana, podemos 

sugerir a importância dessas células nos mecanismos de defesa presentes nesta 

doença. Portanto, este estudo, pode auxiliar no direcionamento de novas estratégias 

de prevenção, assim como no desenvolvimento de novos procedimentos 

terapêuticos para as doenças periodontais inflamatórias. 
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7. CONCLUSÕES 

Com base na metodologia empregada e no que foi exposto e discutido 

nos capítulos anteriores, pôde-se concluir que: 

 

 Os mastócitos murinos mostraram-se eficientes quanto a sua 

capacidade microbicida intracelular frente ao periodontopatógeno A. 

actinomycetemcomitans, especialmente após 10 horas de desafio.  

 
 A produção/liberação de óxido nítrico bem como, em menor 

proporção, de peróxido de hidrogênio pelos mastócitos foi concordante com a 

sua capacidade microbicida. 

 
 Os mastócitos foram mais eficazes que os macrófagos na 

capacidade microbicida intracelular in vitro contra o periodontopatógeno. 
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