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RESUMO 

ALMEIDA, L. R. S. Adesina Aae de Aggregatibacter actinomycetemcomitans: 
envolvimento na adesão a proteínas da matriz extracelular, polimorfismo 
genético e resposta imune humoral. 2017. 132 f. Tese (Doutorado em 
Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2017. 

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans está associado à etiologia da 

periodontite agressiva principalmente na sua forma localizada. O patógeno pertence 

ao grupo HACEK (Haemophilus spp., Aggregatibacter spp., Cardiobacterium spp., 

Eikenella corrodens, and Kingella spp.) - que compreende microorganismos da 

orofaringe envolvidos em casos de endocardite bacteriana, sendo um dos mais 

prevalentes dentre os membros deste grupo. Para desenvolver a patogênese é 

necessária a colonização dos tecidos do hospedeiro e a adesão é uma etapa 

fundamental deste processo. Entre os fatores de colonização da cavidade oral por 

esta espécie destaca-se a proteína autotransportada Aae, que promove a ligação 

da bactéria às células epiteliais gengivais. As proteínas autotransportadas obtidas 

de diferentes espécies apresentam múltiplas funções e podem ser candidatas a 

antígenos vacinais na prevenção de infecções causadas pelas bactérias produtoras. 

O presente estudo visa contribuir com o conhecimento sobre o papel de Aae 

de A. actinomycetemcomitans na ligação aos tecidos do hospedeiro e o efeito de 

anticorpos contra esta proteína. O polimorfismo de aae na região que codifica o 

domínio de ligação a células epiteliais foi determinado em diferentes amostras da 

bactéria, e este relacionado à capacidade de adesão a células epiteliais. 

Posteriormente Aae recombinante foi obtida, e a os títulos de IgG sérica contra Aae 

em pacientes com periodontite agressiva e com periodonto saudável foram 

determinados e estes relacionados à resposta humoral contra diferentes sorotipos 

de A. actinomycetemcomitans. Além disso, o efeito de anticorpos policlonais contra 

esta proteína e/ou seu domínio efetor, obtidos em modelo animal, foi determinado 

na inibição da adesão da bactéria mediada por Aae, e na opsonização por fagócitos 

RAW 264.7. Sua capacidade de ligação a outros substratos como proteínas da 

matriz extracelular e plasma foi avaliada usando AaeHis recombinante, em ELISA 

modicado, e uma amostra mutante obtida, deficiente na expressão de Aae, através 

de ensaios comparativos com a amostra selvagem. 



 

O presente estudo revelou que a adesina Aae de A. actinomycetemcomitans 

não é imunogênica, o que poderia representar uma estratégia de evasão das 

defesas do hospedeiro. Além disso, nossos dados revelam que Aae é capaz de 

promover a ligação da bactéria não somente às células epiteliais, mas também a 

diferentes proteínas da matriz celular e do soro, como plasminogênio, fibrinogênio, 

fibronectina plasmática, e laminina. Esta característica multifuncional da adesina 

Aae sugere a sua importância na colonização por A. actinomycetemcomitans não 

apenas da cavidade oral, mas também de sítios extra-orais.  
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ABSTRACT 

 

ALMEIDA, L. R. S. Aae adhesin of A. actinomycetemcomitans: Implication 
in binding to extracellular matrix proteins, genetic polymorphisms and 
humoral immune response. 2017. 132 p. Ph. D. thesis (Microbiology) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans is associated with etiology of 

aggressive periodontitis, mainly in localized form. The pathogen belongs to to 

HACEK group (Haemophilus spp., Aggregatibacter spp., Cardiobacterium spp., 

Eikenella corrodens, and Kingella spp.) – that contains microorganisms from 

oropharynx involved in bacterial endocarditis, being one of the most prevalent ones 

among them.  Colonization of host tissues is necessary to pathogenesis and 

adhesion is a essential step. In behalf of colonization tools of oral cavity promoted 

by this species, the autotransporter protein Aae could be highlighted and it mediates 

the adhesion of bacteria to gingival epithelial cells. Autotransporter proteins from 

different species have multiple functions and could be vaccine antigens to prevent 

infections induced by them. 

This research aims to contribution with the understanding of the role of Aae in 

host tissues interaction and the effect of antibodies against it. Polymorphism of aae 

in codifying effector domain region of ligation to epithelial cells was determined in 

different samples of the bacteria and related with adhesion to these cells. Later, 

recombinant Aae was obtained and IgG titters against Aae were determined in 

patients with aggressive periodontitis and healthy and related to humoral response 

against A. actinomycetemcomitans different serotypes. Following this, the effect of 

antibodies against Aae and/or its effector domain, obtained in animal model, was 

determined in inhibition of adhesion of the bacteria mediated by Aae and 

macrophages RAW 264.7 oopsonization. Its ability of interaction with other 

substrates as extracellular matrix and serum proteins was evaluated using the 

recombinant AaeHis, in modified ELISA,  and an obtained defective sample in Aae 

expression through comparative assays with the wild type sample.  

 The present study revelead that A. actinomycetemcomitans adhesin Aae is not 

immunogenic, which could represent an evasion strategy of host defenses.  Besides 

that, our data reveals that Aae is able to promove the ligation of the bacteria not only 

to epithelial cells, but also to different proteins of extracellular matrix and serum like 



 

plasminogen, fibrinogen, plasma fibronectin and laminin. This multifunctional feature 

of adhesion Aae suggests its importance in A. actinomycetemcomitans colonization 

not only in the oral cavity, but also in extra oral sites. 
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1 INTRODUÇÃO 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans está associado à etiologia da 

periodontite agressiva principalmente na sua forma localizada. O patógeno pertence 

ao grupo HACEK (Haemophilus spp., Aggregatibacter spp., Cardiobacterium 

spp., Eikenella corrodens, and Kingella spp.) - que compreende microorganismos da 

orofaringe envolvidos em casos de endocardite bacteriana, sendo um dos mais 

prevalentes dentre os membros deste grupo (CHAMBERS et al. 2013; DAS et al., 

1997; TANG et al., 2008). Para desenvolver a patogênese das infecções em que está 

associado é necessária a colonização dos tecidos do hospedeiro e a adesão é uma 

etapa fundamental deste processo (FINE et al., 2006). Entre os fatores de colonização 

da cavidade oral por esta espécie destaca-se a proteína autotransportada Aae, que 

promove a ligação da bactéria às células epiteliais gengivais. As proteínas 

autotransportadas obtidas de diferentes espécies apresentam múltiplas funções e 

podem ser candidatas a antígenos vacinais na prevenção de infecções causadas 

pelas bactérias produtoras. 

A periodontite é um processo inflamatório em resposta a bactérias presentes no 

biofilme que induz à perda de adesão tecidual, com destruição dos tecidos de suporte 

que pode levar à perda dental (ZAMBON, 1985). A etiologia da doença é complexa e 

sua cura é inexistente, embora existam terapias para amenizar sua gravidade 

(PERSSON, 2005). Aggregatibacter actinomycetemcomitans, está associado 

fortemente à periodontite agressiva principalmente na sua forma localizada (PAL) 

(SLOTS; LISTEGARTEN, 1988; TAKAHASHI et al., 2001; ZAMBON, 1985). Fatores 

inerentes ao hospedeiro também podem influenciar o estabelecimento e progressão 

doença (SCHENKEIN, 2007; DIEHL et al., 2003).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Anteriormente classificada no gênero Actinobacillus, a espécie passou a integrar 

o novo gênero Agreggatibacter, denominada Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, juntamente com Aggregatibacter aphrophilus e 

Aggregatibacter segnis, com base em estudos de homologia de DNA e análise 

filogenética de genes de manutenção (NØRSKOV-LAURITSEN; KILIAN, 2006). 

A. actinomycetemcomitans é um microrganismo Gram-negativo, filo 

Proteobacteria, classe gamaproteobacteria, membro da família Pasteurellaceae, 

sacarolítico, imóvel, anaeróbio facultativo, classificado em 7 sorotipos (a - g), sendo 

os sorotipos a, b e c os mais prevalentes entre os isolados clínicos (ASIKAINEN et al.; 



 

1991; KAPLAN et al.; 2002; OLSEN et al.; 1999; SLOTS et al., 1982; TEIXEIRA et al., 

2006; ZAMBON et al., 1990) e o sorotipo g relatado recentemente (TAKADA et al., 

2010). 

Um patógeno periodontal deve apresentar propriedades que permitam a 

colonização do periodonto, a evasão das defesas do hospedeiro, e a indução de dano 

tecidual (SOCRANSKY; HAFFAJEE, 1991). Em A. actinomycetemcomitans 

destacam-se fatores de virulência como a produção de duas toxinas, a toxina 

distensora citoletal - cdt e a leucotoxina – ltx, relacionadas à evasão das defesas do 

hospedeiro e a destruição dos tecidos (ANDO et al., 2010). Adesão a superfícies 

mucosas e formação de biofilme são estratégias que A. actinomycetemcomitans 

desenvolveu para se manter na cavidade oral, mediadas pelas adesinas fimbriais e 

não fimbriais, capazes de interagir e aderir a receptores presentes na superfície dos 

dentes, a matriz extracelular das proteínas, a células epiteliais e a outras bactérias 

(ASAKAWA et al., 2003; MEYER; FIVES-TAYLOR, 1994; ROSE et al., 2003). A 

colonização por A. actinomycetemcomitans da cavidade bucal é dependente da sua 

capacidade de adesão aos tecidos orais ou de agregação a outros microrganismos 

que compõe o biofilme dental. Fímbria, lipopolissacarídeo (LPS), e substâncias 

poliméricas extracelulares (EPS) contribuem para formação de biofilme por A. 

actinomycetemcomitans (AMARASINGHE et al., 2009; KIMIZUKA et al., 2009). As 

amostras recém isoladas (isolados clínicos) de A. actinomycetemcomitans formam 

colônicas rugosas em ágar, e exibem maior número de fímbrias e melhor capacidade 

de adesão a células KB que as amostras que sofreram repiques em laboratório, 

afimbriadas e que foram colônias lisas em ágar, e produzem material amorfo 

extracelular mais abundante (ELLEN, 1999). 

 A adesão a células ou a componentes secretados da mucosa é uma estratégia 

usada pelos microrganismos para evadir das defesas do hospedeiro e evitar sua 

eliminação pelo fluxo de secreções das mucosas, como saliva e fluido crevicular. Além 

disso, estando aderidos os microorganismos apresentam maior capacidade de 

captação de nutrientes e multiplicação.  A especificidade no processo de adesão 

relaciona-se ao tropismo de um patógeno e o guia ao sítio onde será desenvolvida a 

infecção. No entanto, a adesão não é apenas um mecanismo de infecção ou de 

tropismo à célula hospedeira, mas um passo essencial ao desenvolvimento da doença 

a partir da sinalização entre o hospedeiro e patógeno (SVANBORG et al., 1996). 

Amostras de A. actinomycetemcomitans foram isoladas de tecido gengival e de sítios 



 

extra orais, indicando sua capacidade de sobreviver nesses ambientes mobilizando 

componentes do hospedeiro. Nestes sítios estão constantemente presentes proteínas 

do soro, seja no exsudato inflamatório do fluido crevicular ou na corrente sanguínea, 

utilizada para atingir sítios extraorais (TANG-SIEGEL et al., 2016). 

Componentes da matriz extracelular podem ser também substrato de adesão 

para A. actinomycetemcomitans e favorecer a colonização de outros sítios além da 

cavidade oral (TANG et al., 2008). A capacidade de adesão a proteínas da matriz 

extracelular foi demonstrada para diversas proteínas autotransportadas em outros 

microorganismos e a capacidade de A. actinomycetemcomitans interagir com 

proteínas da matriz extracelular já foi demonstrada (MINTZ; FIVES-TAYLOR, 1999).   

Micro-organismos, incluindo A. actinomycetemcomitans, têm sido encontrados 

profundamente no tecido conjuntivo e em contato com as fibras colágenas no interior 

do periodonto de indivíduos com periodontite agressiva (CARRANZA et al., 1983; 

GILLETT et al., 1982; SAGLIE et al., 1982), indicando colonização bacteriana aos 

tecidos sub-epiteliais. A matriz extracelular de mamíferos é composta por duas classes 

de macromoléculas: glicosaminoglicanas (GAGs), ligadas covalentemente a proteínas 

na forma de proteoglicanas, e proteínas fibrosas com funções estruturais e adesivas, 

como colágenos, elastina, fibronectina e laminina. A matriz extracelular (ECM) 

estabiliza a estrutura física de tecidos e regula funções importantes de células 

eucarióticas como adesão, diferenciação, migração, proliferação, forma e função. Em 

condições normais, a ECM não está exposta a bactérias e o trauma tecidual, mecânico 

ou químico, pode facilitar o acesso de patógenos. A exposição de bactérias a ECM 

pode ainda ocorrer em função da infecção bacteriana através de fatores de virulência 

como enzimas líticas e toxinas. O acesso aos tecidos sub-epiteliais pode garantir a 

migração para outros sítios e infecções de maior duração (BARBOSA et al., 2006). A 

capacidade de interação dos patógenos com componentes da ECM tem um papel 

importante na adesão e invasão de células do hospedeiro (ATZINGEN et al., 2008). 

Colágeno é a proteína mais abundante do corpo humano e o principal 

componente da matriz extracelular, predominando nos tecidos de válvulas cardíacas 

(TANG et al., 2008). Laminina é uma proteína altamente glicosilada e um dos 

principais componentes da lamina basal, estrutura especializada dos tecidos 

conjuntivos que circundam o epitélio e endotélio. Também é possível encontrar 

fibronectina e proteoglicanas associadas aos tecidos conjuntivos (MINTZ; FIVES-



 

TAYLOR, 1999).  A interação de proteínas bacterianas com a fibronectina é descrita 

como uma etapa importante para invasão de células endoteliais (PIROTH et al., 

2008). Adesinas auto-transportadas de A. actinomycetemcomitans tem sido 

associada com a ligação a proteínas de matriz extracelular. OMP100 (ApiA), 

associada à ligação com célula epitelial assim como Aae, liga-se à fibronectina e aos 

colágenos tipo II, III e V, (KOMATSUZAWA et al., 2002; LI et al., 2004). Outra proteína 

auto-transportada, EmaA, interage com os colágenos tipo I, II, III, V e à fibronectina 

(MINTZ; FIVES-TAYLOR, 1999). 

A fibronectina é uma proteína multi-domínio, com duas formas principais: a 

plasmática e a celular. A fibronectina plasmática produzida em hepatócitos pode ser 

encontrada no sangue, saliva e outros fluidos corporais. A fibronectina celular é 

secretada por uma variedade de células e incorpora-se à superfície celular e na 

matriz extracelular (HENDERSON et al., 2011).  

As proteínas bacterianas ligantes de fibronectina (Fibronectin-binding proteins, 

FnBPs) podem ligar-se somente à fibronectina insolúvel (celular), como YadA de 

Yersinia, ou a ambas, como a maior parte das FnBPs de S. aureus e Streptococcus 

pyogenes, e de algumas bactérias Gram-negativas como Tp0483 de Treponema 

pallidum (HENDERSON et al., 2011). 

Fibrinogênio é uma das mais importantes proteínas de coagulação do plasma e 

é regulada positivamente durante a inflamação, participando da defesa do organismo. 

Por outro lado, patogenos podem interagir com fibrinogênio para manipular o sistema 

imune (RIVERA et al., 2007). A interação de bactérias com o fibrinogênio pode 

também estar envolvida na patogênese de endocartites infecciosas propiciando a 

capacidade colonização das válvulas cardíacas (PIROTH et al., 2008).  

Plasminogênio é uma proteína encontrada no plasma humano,  ativado por 

proteólise e convertido em plasmina e angiostatina e envolvida em processos de 

proliferação cellular e organização da estrutura da matriz extracellular, além da 

remodelação tecidual, adesão das células entre si e a diversos substratos. A adesão 

do plasminogênio com a bacteria permite que a bacteria degrade a matriz extracelular 

do hospedeiro e membranas basais. Borrelia burgdorferi adere ao plasminogênio,  e  

in vitro, é capaz de atravessar monocamadas de células endoteliais. A plasmina 

associada à B. burgdorferi pode degradar fibronectina, laminina e vitronectina e leva 

à degradação das membranas basais (BRISSETTE et al, 2009). 



 

A. actinomycetemcomitans apresenta diversas proteínas de superfície (OMPs) 

antigênicas que contribuem para sua virulência (MINTZ; FIVES-TAYLOR, 1994; 

MAEDA et al., 2009). O soro de pacientes com periodontite relacionada a A. 

actinomycetemcomitans apresenta anticorpos específicos contra seis proteínas de 

membrana externa: OMP100, OMP64, OMP39, OMP29, OMP16 e OMP18 

(KOMATSUZAWA et al., 1999). OMP100, também denominada ApiA, media a adesão 

ao epitélio, colágeno e fibronectina (LI et al., 2004). 

A. actinomycetemcomitans apresenta outras proteínas de superfície 

relacionadas à adesão. EmaA é uma proteína de membrana externa responsável pela 

ligação a proteínas da matriz extracelular, particularmente fibronectina e colágeno tipo 

V (MINTZ, 2004). Esta é uma proteína autotransportada que apresenta dez diferentes 

genótipos e três estruturas diferentes (intacta, intermediária ou truncada), sendo que 

apenas os sorotipos b e c contém as duas formas intactas de moléculas da EmaA, 

formando estruturas semelhantes a antenas, que são capazes de aderir ao colágeno 

(TANG et al., 2007). A adesão a proteínas da matriz apresenta interesse não somente 

pela colonização da cavidade oral, mas a adesina EmaA pode também estar envolvida 

nos casos de endocardite bacteriana induzidos pela bactéria (TANG et al., 2008). 

A proteína Aae é uma adesina não fimbrial com afinidade pelas células epiteliais 

bucais de humanos e primatas do velho mundo (YUE et al., 2007) e células endoteliais 

(YUE, 2009). A adesão às células epiteliais gengivais não é mediada exclusivamente 

por Aae, mas também é promovida pela proteína de membrana externa Omp100, 

sendo que uma mutante defectiva em Omp100 e aae perdeu a capacidade de ligação 

com estas células (YUE et al., 2007). A proteína Aae apresentou entre 130kDa e 

140kDa, variando entre duas amostras de A. actinomycetemcomitans estudadas. Esta 

diferença pôde também ser observada na seqüência do gene aae (conforme Fig. 1), 

em que ocorrem diferenças principalmente no número de seqüências repetidas no 

domínio de ligação (ROSE et al., 2003).  

 



 

 

Fig. 1 - Polimorfismo de aae descrito por Rose et al., 2013. Figura de Fine et al, 2006. Foram descritos 
4 genótipos       distintos, representados por diferenças no número de regiões repetidas em aae 
na região do domínio de ligação com a célula epitelial. O genótipo 1 apresenta uma repetição.  
O genótipo 2 apresenta duas repetições. O genótipo 3 apresenta 3.  O genótipo 4 apresenta 4. 
O presente estudo descobriu e descreveu um novo genótipo aae 5, que apresenta 5 repetições 
e foi sequenciado e teve os dados publicados em periódico internacional como colaborador 
(PINHEIRO et al., 2011). 

 

Essa proteína é homóloga em seu domínio de passagem às proteínas 

autotransportadas que utilizam o mecanismo de secreção do tipo V, presentes em 

organismos de outros gêneros da família Pasteurellaceae como Haemophilus e 

Pasteurella (ROSE et al., 2003). O domínio de passagem C-terminal com ≈ 270 

aminoácidos, apresenta 28% de semelhança com os domínios translocadores de IgA1 

protease e da adesina Hap de Haemophilus influenzae , e 22% com o mesmo domínio 

da IgA1 protease de Neisseria meningitidis . Além disso, uma seqüência de 53 

aminoácidos na porção N-terminal também exibe semelhanças com outras proteínas 

autotranportadoras (HENDERSON; NATARO, 2001). O peptídeo P40, que 

compreende a região de aminoácidos 201–240 

(AQKEAERLANEQEIARQKIKANELQRAINEQSKLAEVARV), foi descrito pela 

literatura como provável domínio efetor de Aae para ligação a células (FINE et al., 

2010). Na Fig. 2 podemos observar um esquema da estrutura descrita para a proteína 

Aae com peptídeo sinal, domínios de efetor e translocador e o P40. 



 

 

Fig. 2 - Representação esquemática da estrutura descrita para a proteína Aae com peptídeo sinal na 
porção N -terminal, e os domínios efetor, com a localização do peptídeo P40, e translocador na 
porção C - terminal. 

 

Apesar das semelhanças no sistema de secreção, as funções das proteínas 

autotransportadas são variáveis. A proteína autotransportada Hap de H. influenzae foi 

identificada como mediadora de adesão, invasão e formação de microcolônias em 

ensaios com células do trato respiratório (KENJALE et al., 2009). A proteína 

autotransportada homóloga Hap de H. influenzae media a adesão do patógeno a 

diversas proteínas da matriz (FINK et al., 2002). 

A capacidade de adesão a proteínas da matriz extracelular mediada por 

proteínas autotransportadas em outros microorganismos foi demonstrada (FINK et al. 

2002), assim como a capacidade de A. actinomycetemcomitans interagir com 

proteínas da matriz extracelular (MINTZ; FIVES-TAYLOR, 1999). Pela sua estrutura,  

Aae é uma candidata a mediar a adesão a componentes da matriz, inclusive a 

substratos mediados por outras adesinas como EMaA, tendo em vista que algumas 

bactérias possuem múltiplos receptores descritos com capacidade de interagir a 

mesmos substratos da matriz extracelular como já descrito anteriormente para 

laminina e fibronectina, por exemplo (EUCKER; KONKEL, 2012; FENNO et al., 1996; 

UMEMOTO et al., 1993).  

O sucesso da vacina contra a varíola com a erradicação da doença em 1976 e 

o surgimento de vacinas efetivas que amenizaram ou erradicaram algumas doenças 

infecciosas deixou clara a importância da imunização profilática contra processos 

infecciosos (PERSSON, 2005).  Algumas proteínas autotransportadas de patógenos 

são consideradas candidatas a antígenos vacinais, pois anticorpos contra estas são 

eficientes na prevenção de infecções causadas pelas bactérias produtoras (WELLS et 

al., 2007). Mesmo proteínas com baixa antigenicidade, podem ser associadas a 

agentes adjuvantes capazes de potencializar a resposta imune ou facilitar a 

apresentação dos antígenos facilitando o reconhecimento e desencadeando a 

resposta imune protetora (PERSSON, 2005). Por exemplo, a inoculação da proteína 

Hap fusionada a CT (fração não tóxica da toxina colérica) em camundongos 



 

desafiados com H. influenzae foi capaz de prevenir a broncopneumonia (YAO et al., 

2010).  

Aae não figura entre as principais proteínas de membrana externa que reagem 

contra o soro de pacientes com periodontite agressiva em ensaio de Western Blot 

(KOMATSUZAWA et al., 2002).  A literatura ainda não apresenta dados sobre a 

resposta de anticorpos contra Aae em pacientes infectados por A. 

actinomycetemcomitans ou sobre o efeito destes anticorpos sobre a colonização pela 

bactéria e o desenvolvimento da periodontite agressiva.  A importância de Aae na 

virulência e da resposta a esta proteína é comprometida pela especificidade de Aae a 

células epiteliais de humanos e outros primatas (YUE et al., 2007), impossibitando o 

seu estudo em animais experimentais como roedores  

Os efeitos biológicos e clínicos de anticorpos contra bactérias patogênicas 

periodontais ainda não são totalmente compreendidos, bem como não está bem 

esclarecido o papel dos anticorpos contra A. actinomycetemcomitans nas 

periodontites. Inicialmente, acreditava-se que níveis plasmáticos mais altos de IgG 

contra patógenos periodontais eram considerados protetores na doença periodontal, 

mas esta teoria tem sido questionada (ALBANDAR et al., 2001). Níveis mais elevados 

de anticorpos séricos de IgG para A. actinomycetemcomitans ou P. gingivalis foram 

encontrados em pacientes com periodontite estável quando comparados com aqueles 

que apresentavam periodontite ativa (RAMS et al., 2006). De fato, foi postulado que 

os pacientes suscetíveis à periodontite são caracterizados pela produção de 

anticorpos não protetores (GEMMELL et al., 2002).  Recentemente um estudo, em 

pacientes de Israel, relatou que os níveis salivares de IgA contra A. 

actinomycetemcomitans eram mais altos em indivíduos saudáveis do que em 

indivíduos portadores de periodontite, quando estes foram analisados por antígenos 

de células inteiras de A. actinomycetemcomitans sorotipo a (BACHRACH et al., 2008).  

Estudos clínicos demonstram diferenças na prevalência de periodontite 

agressiva em diferentes grupos étnicos, destacando uma alta prevalência da doença 

entre os indivíduos de certas populações africanas (RYLEV; KILIAN, 2008). O clone 

JP-2 like é associado a populações de origem africana (HAUBEK et al., 1996; 

HAUBEK; WESTERGAARD, 2004). Mas, outros fatores podem estar implicados com 

a doença mais agressiva além da maior produção de leucotoxina. A resposta do soro 

de anticorpos IgG em pacientes que apresentaram periodontite agressiva localizada 

contra A. actinomycetemcomitans (bactérias totais) sorotipos a, b e c foi maior entre 



 

os afro-americanos do que em caucasianos (GUNSOLLEY et al., 1988; GUNSOLLEY 

et al., 1991). Os níveis séricos de anticorpos contra A. actinomycetemcomitans 

sorotipo b foi maior nos grupos de afro-americanos, entretanto sem diferença 

estatisticamente significativa entre o grupo étnico-racial e os níveis de anticorpos 

(CRAIG et al., 1992). 

 A reatividade a Omp29 e Omp100 é geralmente associada à reatividade ao 

sorotipo b, no entanto, a reatividade para este sorotipo nem sempre leva à reatividade 

para ambas as Omps, especialmente entre os indivíduos de descendência africana, 

visto que 8 e 7 de 14 indivíduos com periodontite agressiva reativos para este sorotipo, 

não reagiram a omp29 e omp100, respectivamente. Em estudo com amostras padrão, 

podemos observar que as amostras sorotipo b JP2 e SUNY 465 (não JP2 like) 

produzem altos níveis de transcritos do gene omp29, enquanto a amostra ATCC 

29523, sorotipo a, não apresentou níveis detectáveis de transcritos de omp29 em 

nenhuma das condições testadas (UMEDA, 2010). Assim é possível que mesmo as 

amostras de A. actinomycetemcomitans sorotipo b que colonizam estes indivíduos 

analisados apresentem expressão diferencial destas Omps.  

Periodontites foram associadas a várias doenças, como diabetes, doenças 

cardiovasculares, artrite e alterações gestacionais (ZI et al., 2016), mas os 

mecanismos envolvidos nestas associações ainda não foram completamente 

esclarecidos. As hipóteses mais aceitas são as que indicam a colonização de sítios 

extra-orais por bactérias orais que sofreram bacteremia, como a colonização da 

placenta e de placas de ateroma (AMADOR et al., 2010; ZI et al., 2016), e a 

exacerbação da resposta inflamatória mediada pela infecção oral (ZI et al., 2016).  

A resposta de anticorpos contra determinado agente pode ser relacionada ao 

nível de infecção, mas também pode indicar diferenças na resposta do hospedeiro aos 

antígenos bacterianos. Dados de um estudo epidemiológico mostraram que não 

houve associação significativa entre doença cardiovascular e doença periodontal, 

porém os níveis de anticorpos séricos para T. denticola, P. intermedia, C. ochracea e 

V. parvulla  foram associados de maneira significante às doenças coronarianas em 

pacientes fumantes, enquanto que os níveis séricos contra P. nigrescens, A. 

actinomycetemcomitans  e C. ochracea foram associados à doença coronariana em 

pacientes que nunca fumaram (BECK et al., 2005). Por outro lado, a incidência de 

infarto foi associada com o nível de anticorpos séricos contra P. gingivalis, mas não 

contra A. actinomycetemcomitans (PUSSINEN, et al., 2007). A falta de função 



 

opsonofagocítica pode ser atribuída à discrepância entre a resposta de anticorpos e 

proteção (DABO et al., 2008). A eficácia de um antígeno depende do tipo da resposta 

imune e as propriedades das células efetoras (macrófagos e células dendríticas) do 

sistema imunológico. De fato, um determinante da proteção contra um determinado 

agente patogênico está no equilíbrio entre resposta imune Th1 e Th2. O sucesso da 

resposta imune também está associado à dose do agente protetor aplicada sobre 

determinado antígeno (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2008). 

Micro-organismos patogênicos e comensais tem componentes [padrões de 

reconhecimento PAMPS -padrões moleculares associados a patógenos] 

reconhecidos por  receptores do hospedeiro denominados genericamente como PRRs 

(receptores de reconhecimento de padrões). Entre os PPRs destacam-se os toll-like 

receptors (TLRs). Quando TLRs de células epiteliais reconhecem patógenos inicia-se 

a sinalização que culmina secreção de substâncias antimicrobianas e recrutamento 

de células fagocíticas aos tecidos mucosos adjacentes, visando a eliminação dos 

patógenos. Existem teorias de que os fatores de virulência bacterianos poderiam 

participar da regulação dos seus receptores do hospedeiro para desencadear uma 

resposta inflamatória favorável ao seu estabelecimento no hospedeiro e 

desenvolvimento do processo infeccioso (SIRARD et al., 2006). 

A hipótese deste estudo é de que Aae de A.actinomycetemcomitans é uma 

adesina relevante para a patogenia causada pelo patógeno, favorecendo a adesão 

não somente às células epiteliais mas também a proteínas da matriz celular, sem 

induzir forte resposta de anticorpos nos pacientes com periodontite agressiva, 

permitindo assim, a evasão das defesas e a colonização dos tecidos do hospedeiro. 

  



 

CONCLUSÕES 

• O gene aae apresenta 1 a 5 repetições na região do domínio efetor, no entanto 

não existe correlação entre o polimorfismo do gene aae e a capacidade de 

adesão da amostra a células epiteliais KB; 

• Apesar de pacientes com periodontite agressiva responderem com anticorpos 

séricos do tipo IgG contra a célula total de A. actinomycetemcomitans, não 

ocorre resposta de anticorpos séricos contra a adesina Aae. 

• Anticorpos policlonais contra Aae e contra o domínio efetor de Aae (peptídeo 

P40) não foram capazes de inibir a adesão a células epiteliais ou exercer papel 

como opsonizante para estimular a fagocitose por macrófagos murínicos. 

• A proteína recombinante AaeHis liga-se a diferentes proteínas ECM como 

plasminogênio, fibrinogênio, fibronectina celular e plasmática, laminina e 

colágenos tipo V; A ligação de AaeHis à fibronectina é, pelo menos em parte, 

devido à ligação ao domínio F45 de fibronectina. 

• A comparação da ligação da amostra selvagem às pECM com a da amostra 

mutante defectiva em Aae confirmou a afinidade de Aae ao plasminogênio, e foi 

observada tendência de ligação ao fibrinogênio, fibronectina plasmática, 

laminina.  

 

 

O presente estudo revelou que a adesina Aae de A. actinomycetemcomitans não 

é imunogênica, o que poderia representar uma estratégia de evasão das defesas do 

hospedeiro. Além disso, nossos dados revelam que Aae é capaz de promover a 

ligação da bactéria não somente às células epiteliais, mas também a diferentes 

proteínas da matriz celular e do soro, como plasminogênio, fibrinogênio, fibronectina 

plasmática, e laminina. Esta característica multifuncional da adesina Aae sugere a sua 

importância na colonização por A. actinomycetemcomitans não apenas da cavidade 

oral, mas também de sítios extra-orais.  

. 
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