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RESUMO
Após o nascimento, os recém-nascidos são expostos a vários tipos de micro-organismos, que
podem determinar um processo infeccioso devido a sua imaturidade imunológica. Dentro deste
processo, a amamentação tem um papel importante pela transferência passiva de
imunoglobulina A (IgA). A cavidade oral é a principal porta de entrada destes agentes,
especialmente os estreptococos, sendo que alguns colonizam inicialmente como Streptococcus
gordonii (SGO), S. sanguinis (SSA) e S. mitis (SMI) e outros podem causar doenças, como S.
mutans (SM), por ser o principal agente etiológico da cárie dentária. Pouco se sabe sobre a
especificidade de IgA do colostro contra antígenos importantes destes estreptococos, o que pode
ajudar na investigação dos mecanismos de estimulação antigênica e desenvolvimento da
resposta imune de mucosa. Para tanto, foi avaliado no presente estudo, a especificidade e os
níveis de IgA três antígenos de virulência de SM: glucan binding protein B (gbpB),
glicosiltransferase (GTF) e antígeno I/II (Ag I/II) envolvidos na capacidade destas bactérias de
aderir e acumular no biofilme. Além disso, as glicosiltransferases: 153 kDa de SGO e 170 kDa
de SSA e IgA1- protease de SMI (220 kDa) em amostras de colostro humano. Um total de 77
amostras de colostro foram analisadas quanto aos níveis de immunoglobulian A, M e G por
ELISA. A complexidade da IgA contra as bactérias foram analisadas por Western blot. Os
resultados mostraram que a concentração média de IgA foi de 2850,2 (±2567,2) mg/100 mL
sendo estatisticamente maior (p<0.05) dos níveis de IgM e de IgG (respectivamente 321,8±90,3
e 88,3± 51,5 mg/100 mL). A maioria das amostras tiveram níveis detectáveis de anticorpos IgA
para extratos de antígenos de bactérias e seus antígenos de virulência, apresentando um elevado
número de bandas reativas. Não houve diferença estatisticamente significante no número médio
de IgA reativas a Ags entre os antígenos (p>0.4). A detecção de gbpB foi significativamente
menor do que os outros antígenos de SM (p<0.05). Assim, o leite materno das primeiras horas
após o nascimento apresentou níveis significativos de IgA contra importantes antígenos de
virulência dos estreptococos orais estudados, que pode sugerir que a amamentação antes da
erupção dos dentes pode interferir no processo de instalação e acumulação destes microorganismos na cavidade oral.
Palavras-chave: Colostro, Streptococcus mutans, Imunoglobulina A,
mucosas
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ABSTRACT
After birth, newborn babies are exposed to several types of microorganisms that can determine
an infectious process due to their immunological immaturity. In this case, the feeding plays an
important role by passive transfering of immunoglobulin A (IgA). The oral cavity is the main
gateway of these agents, especially streptococci, some initially colonize as Streptococcus
gordonii (SGO), S. sanguinis (SSA) and S. mitis (SMI) and others can cause diseases such as S.
mutans (SM), as the main agent of tooth decay. Little is known about the specific IgA against
major antigens of these streptococci which can help in the investigation of antigenic stimulation
mechanisms and development of mucosal immune response. Therefore, we evaluated in this
study, the specificity and levels of IgA from colostrum against three SM virulence antigens:
glucan binding protein B (gbpB), glycosyltransferase (GTF) and antigen I/II (Ag I/II) involved
in capacity these bacteria to adhere to and accumulate in the biofilm. Also, the
glycosyltransferases: 153 kDa-SGO and 170 kDa-SSA and IgA1- protease of SMI (220 kDa).
This study involved 77 samples of colostrum that were analyzed for levels of immunoglobulian
A, M and G by Elisa. The specificity of IgA against extracts of SM and initials colonizators
(SSA, SMI, SGO) were analyzed by the western blot. The mean concentration of IgA was
2850.2 (± 2567.2) mg/100ml followed by IgM and IgG (respectively 321.8 ± 90.3 and 88.3 ±
51.5), statistically different (p<0.05). Results showed that the majority of samples had
detectable levels of IgA antibodies to extracts of bacteria antigens and theirs virulence antigens.
To SM, the GbpB was significantly lower detected than others antigens of SM (p<0.05). High
complexities of response to Ags were identified in the samples. There were no significant
differences in the mean number of IgA-reactive Ags between the antigens (p>0.4). So, the
breast milk from first hours after birth presented significant levels of IgA specific against
important virulence of antigens those oral streptococci, which can disrupt the installation and
accumulation process of these microorganisms in the oral cavity.
Keywords: Colostrum, Streptococcus mutans, IgA, Mucosal immunity

1. INTRODUÇÃO
O leite materno, especialmente o colostro, é um biofluido importante que possui
vários componentes imunológicos contra bactérias patogênicas (Walker, 2010, Kanwar
et al., 2010). Uma vez que o recém-nascido tem uma imaturidade imunológica (Clapp,
2006), o colostro representa a primeira linha de defesa local contra esses desafios
antigênicos iniciais. A IgA secretora (IgAs) representam o principal mediador da
atividade anti-bacteriana no colostro humano (Pribylova et al., 2012, Ovono Abessolo
et al., 2011; Van de Perre, 2003). A segunda maior classe de imunoglobulina é a IgM
(Moriarty & Mickleson 1982) seguindo por IgG, que não exceda 3% dos níveis
encontrados no sangue (Mc Clelland et al. 1978).
A transferência passiva destes anticorpos, de mãe para filho, através do colostro,
representa a primeira linha de defesa das membranas mucosas do recém-nascido, o que
confere proteção contra várias infecções em idades precoce (Walker, 2010), tais como
Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Vibrio cholerae, Campylobacter, Shigella
spp (Van de Perre, 2003; Ruiz-Palacios et al. 1990; Hayani et al. 1992; Walterspiel et
al., 1994; Long et al., 1999). Diversos estudos demonstraram a protecção passiva
conferida pelo leite materno contra infecções bacterianas através dos processos de
ligação e também por ocupação de superfícies mucosas, impedindo a aderência e
invasão de uma grande variedade de micro-organismos patogénicos (Hanson, 1998; Van
de Perre, 2003). Assim, a função do desenvolvimento imunológico pós-natal e do
controle da flora normal e patogênica pode ser influenciada pela amamentação e
contribuiu com a vida saudável do recém-nascido (Le-Huërou Luron et al., 2010).
A cavidade oral representa uma entrada importante de vários micro-organismos.
Alguns deles podem se tornar residentes e permitir a adesão e a acumulação de outros
novos micro-organismos, aumentando a complexidade das comunidades microbianas na

cavidade oral, que pode resultar em doença, tais como, a cárie dentária, em que o
Streptococcus mutans (SM) é um dos principais patógenos. Algumas das espécies
pioneiras da cavidade oral, como a Streptococcus mitis (SMI), Streptococcus gordonii
(SGO) e Streptococcus sanguinis (SSA) (Sussman et al., 1986) foram associados a
outras doenças como a endocardite bacteriana.
Alguns antígenos (Ags) de virulência dessas espécies foram anteriormente
descritos, tais como, 200 kDa de SMI que é uma protease de IgA1 (Poulsen et al.,
1998), 170 kDa de SSA e 153 kDa SGO foram descritos como glicosiltransferases
(Vacca-Smith et al., 1994; Vacca-Smith et al., 2000). Três principais antígenos
associados a células de SM foram demonstrados por estarem envolvidos na capacidade
desses micro-organismos a aderir e acumular-se no biofilme. Estes antígenos incluem
uma adesina (Ag I/II), glicosiltransferase (GTF) que sintetizam glucanos insolúveis em
água a partir de sacarose e a glucan binding protein B (GbpB) (Lee et al., 1998; Smith
et al., 1996, Yamashita et al., 1993).
Diversos estudos demonstraram a protecção passiva conferida pelo leite materno
contra infecções bacterianas através dos processos de ligação e também por ocupação de
superfícies mucosas, impedindo a adesão e invasão de uma grande variedade de microorganismos patogénicos (Hanson, 1998; Van de Perre 2003). Há poucos estudos com
foco na influência de anticorpos IgA do colostro na colonização inicial de espécies em
bebês. Aqui, analisamos os níveis, freqüência e complexidade da resposta de IgA
contra espécies de estreptococos em amostras de colostro.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Importância do aleitamento materno

O aleitamento materno é uma prática importante e tem sido abordado segundo
os aspectos nutricionais, imunológicos e psicossocial. Por isso a amentação natural é
reconhecida e incentivada pelo governo e pelos profissionais de saúde por trazer muitos
benefícios aos recém-nascidos (Neiva et al., 2003). Campanhas para a promoção do
aleitamento materno, desenvolvidas por autoridades públicas do SUS (Sistema Unico de
Saúde), tem sido feitas para o controle da mortalidade infantil (Escuder et al., 2003).
Outros órgãos como World Health Organization (WHO, 2001) realizam práticas sociais
de grande relevância para a conscientização da população sobre a importância do
aleitamento materno exclusivo (AME) por seis meses

infantil. Muitos estudos demonstraram
as amamentadas ao seio.
et al. (2001), que comprovou a redução da
mortalidade infantil pela prática do AME na América Latina.
A maior suscetibilidade à infecção bacteriana neonatal é explicada, em parte,
pela imaturidade imunológica relativa do recém-nascido, que é consequência direta da
adaptação imunológica durante o período transitório da vida intra para a extra-uterina
(Mussi-Pinhata et al., 2001, Chirico et al., 2008). A ontogenia do sistema imunológico
começa mais cedo no embrião e continua durante a vida fetal, mas é completado
somente alguns anos após o nascimento (Chirico et al., 2008; Hanson et al.,1990). No
entanto, práticas hospitalares, maternas e obstétricas, podem contribuir para a

ocorrência

de

contaminação

bacteriana

que

podem

resultar

em

infecções

gastrointestinais e respiratórias (Manjarrez-Hernandez et al., 2000), bem como a sepse
neonatal, com um envolvimento sistêmico (Silva et al., 2013).
Após o nascimento, com a interrupção da transferência de IgG via cordão
umbilical, a mãe tem a possibilidade de oferecer ao recém nascido, uma outra forma de
proteção passiva, representada pelo aleitamento materno, que possui propriedades
protetoras indiscutíveis (Hanson et al., 1998). Comparações entre crianças alimentadas
com fórmulas e em aleitamento materno exclusivo mostram que o leite materno reduz
os quadros de infecção em bebês, especialmente aqueles que vivem em más condições
de higiene (Yoon et al., 1996, Barros, 1982). A gravidade de infecções gastrointestinais
e respiratórias é muito menor em lactentes amamentados ao seio do que em crianças
alimentadas com mamadeira (Tomicic et al., 2010; Hanson et al., 1998), aumentando
assim, as chances de sobrevivência para as crianças no primeiro ano de vida (Glass et
al., 1989; Chirico et al., 2013, Hanson et al.,1990). A amamentação, mesmo não
exclusiva, diminuiu o risco de sepse neonatal quando comparados com crianças não
amamentadas em país em desenvolvimento (Hanson et al., 1998). Crianças que não
receberam leite materno ou o receberam parcialmente tiveram 2,23 vezes risco maior de
morrer que as em aleitamento exclusivo, durante os 4 primeiros meses de vida e 2,40 e
3,94 vezes maior de morte devido a infecções respiratórias e diarreia respectivamente.
(Arifeen, 2001). Prematuros apresentaram índice significativamente menor de
enterocolte necrotizante quando recebiam leite materno parcial ou exclusivo (Araújo et
al., 2005)
O leite materno e o colostro contêm uma infinidade de componentes da
imunidade inata e específica que podem aumentar as condições para uma vida saudável
de um bebê (Hanson et al., 1985, 1990). As concentrações de imunoglobulinas são

muito elevadas no colostro, e constituem a maior parte do conteúdo proteico desta
secreção, chegando a mais de 90% no primeiro dia de lactação (Araújo et al., 2005;
Barros, 1982).

2.2. Imunoglobulina A do leite materno
Por apresentar um sistema imune imaturo, o recém nascido é mais vulnerável
às infecções, sendo essencial a proteção conferida pelo aleitamento materno. O leite
materno fornece substâncias imunológicas e fatores de crescimento contra a invasão de
patógenos, estimulam a maturação epitelial e aumentam a produção de enzimas
digestivas (Kunzs et al., 1999)
A IgA é a principal imunoglobulina do leite humano, estando em sua forma
secretora (IgAS). A concentração de IgA no colostro varia entre de 1340 mg/100ml
(Aosso Abessolo et al., 2011) a 3200 mg/100 ml (Mickleson & Moriarty, 1982), sendo
muito maior que a encontrada no leite maduro de 1 mg/ml (Van de Perre, 2003). A
produção materna é de aproximadamente 2 a 3 g por dia, sendo que o recém nascido em
aleitamento materno exclusivo recebe 0,5 a 1,0 g por dia (Kunzs et al. 1999; Xanthou et
al, 1998 ; Akré et al ,1994).
A IgAS do colostro não é absorvida pelo trato gastrointestinal, portanto não
sofrem alterações em sua reatividade, permanecendo como foi ingerido, por isso é
encontrada nas fezes intacta (Carbonare et al., 1997) e é esta característica que
possibilita sua atividade de proteção na superfícies das mucosas, inibindo a aderência de
células bacterianas nas células epiteliais do neonato e impedindo a colonização de
bactérias (Carneiro-Sampaio et al., 1996). Seu papel frente a antígenos bacterianos, é o
de aglutinação, impedindo sua aderência às superfícies mucosas, não permitindo que
atravessem a barreira epitelial, protegendo o recém-nascido contra a invasão microbiana

e também o de neutralizar as toxinas liberadas pelos patógenos (Hanson, 1998; Hurley
et al., 2011; Grassi et al., 2001). Não possui atividade opsônica, mas pode induzir a
fagocitose pelos neutrófilos (Grassi et al., 2001; Rupulo, 1998). Apresenta uma limitada
ativação do complemento, o que permite agir de uma maneira não inflamatória (Hurley
et al., 2011), sem dano tecidual e sem gasto de energia, o que é importante para um
organismo que necessita de energia para o seu crescimento e desenvolvimento (Hanson,
1998). Por apresentar resposta local e meia-vida curta, a IgAS nem sempre protege
contra a reinfecção (Rupulo, 1998).
A segunda maior classe de imunoglobulina encontrada no leite materno é a IgM
que tem níveis muito parecidos com os encontrados em soro humano. Sua ação parece
estar envolvida na prevenção contra infecções causadas por enterobactérias
(Brandtzaeg, 1975). Sua concentração no colostro varia entre 113 mg/100ml (Mickleson
& Moriarty, 1982) a 240 mg/100 ml (Galotti et al., 1975). Apesar de estarem em
pequena quantidade no leite materno, podem ser muito importantes na proteção incial
dos recém nascidos expostos a infecção materna. (Wold et al., 2000; Vinagre et al.
1999;

Hamosh et al., 2001). Outra imunoglobulina, também presente em menor

concentração no leite materno, é a IgG que parece ter origem sérica, cuja concentração
no leite materno é menor quando compararado com o nível sérico materno (Mc Clelland
et al., 1978) variando entre 53 mg/100ml (Mickleson & Moriarty, 1982) a 80 mg/100
ml (Galotti et al., 1975). A IgG pode ativar o sistema complemento e participar da
citotoxidade anticorpo dependente além de apresentar ação contra vírus, protozoários e
toxinas bacterianas (Kunzs et al., 1999; Xanthou et al., 1998 ; Akré et al. ,1994)
O reconhecimento do espectro de anticorpos IgA antibacterianos oferecidos pelo
leite materno é de grande interesse, pois possibilita o entendimento sobre a função
destes no desenvolvimento pós-natal e controle de uma flora normal ou patogênica do

trato gastrointestinal. Assim, a amamentação pode proporcionar uma fonte natural de
um amplo espectro de anticorpos maternos maduros no lactante e resultando em uma
imunização passiva do bebê já que recebe anticorpos contra patógenos ambientais que
podem ser infecciosos (Hanson et al., 1998)

2.3. Desafio infeccioso oral no início da vida
A cavidade oral representa uma porta de entrada importante de vários microorganismos. Alguns destes podem se tornar residentes e outros transitórios permitindo a
adesão e a acumulação de outros novos micro-organismos, aumentando a complexidade
das comunidades microbianas na cavidade oral. O primeiro grupo de micro-organismos
que colonizam e em maior quantidade a cavidade bucal são os estreptococos,
constituindo a microbiota comensal.
Estreptococos como Streptococcus mitis (SMI) representam a maioria das
bactérias que colonizam o inicialmente a cavidade oral (Pearce et al., 1995; Hohwy et
al., 2001; Seow et al., 2009). Os estudos de Pearce et al. (1995) comprovaram que com
apenas um mês de vida, foram encontrados em crianças S. sanguinis, Streptococcus
mitis biovar 1 e Streptococcus oralis, sendo que os S. mitis biovar 1 e S. oralis, foram
encontrados em maior parte isolados em suas bocas. Os estudos de Smith et al. (1990)
também mostraram que os Streptococcus mitis representavam a maioria dos
estreptococos detectáveis na cavidade oral de crianças de 1 a 5 meses de idade. No
entanto, não há evidências destas bactérias em doenças orais. Por outro lado, algumas
destas espécies pioneiras, como SMI, SGO e SSA podem estar associadas a endocardite
bacteriana (Vacca-Smith et al., 1994).
O surgimento de superfícies dentais não descamativas torna o ambiente oral apto
para a colonização de vários estreptococos, como Streptococcus gordonii (Tappuni &

Challacombe, 1993) e Streptococcus sanguinis (Carlsson et al., 1975). É na erupção do
primeiro dente, aproximadamente aos 9 meses de idade, que a colonização inicial por S.
sanguinis ocorre, durante uma discreta “janela de infectividade” (Caufield et al.., 2000).
A capacidade de causar infecção microbiana depende de inúmeros antígenos de
virulência presentes nas superfícies desses micro-organismos. O reconhecimento destes
antígenos e suas propriedades são ferramentas importantes para se entender o processo
de colonização da cavidade bucal. Alguns antígenos de virulência de estreptococos
pioneiros da cavidade bucal já foram identificados. O antígeno de 153kDa de
Streptococcus gordonii, que é uma glicosiltransferase (Gtf), é importante no processo de
colonização do endocárdio, nos quadros de endocardite bacteriana, por mediar a
aderência desta bactéria ao endotélio humano (Vacca-Smith et al., 1994). Além disso,
estudos em modelos animais mostraram que essa Gtf é responsável pela capacidade do
SGO persistir no biofilme dentário (Tanzer et al., 2008). Vacca-Smith e colaboradores
(2000) purificaram uma Gtf de Streptococcus sanguinis com peso molecular de 170
kDa e Poulsen e colaboradores (1998) sequenciaram uma IgA1-protease de
Streptococcus mitis com 200kDa.
Após a erupção dentária dos molares novas espécies passam a colonizar esta
cavidade, como SM (Smith et al., 1998; Caufield et al., 1993) que é o principal agente
etiológico da cárie dentária. No entanto, essas espécies podem ser detectadas antes da
erupção dentária, em crianças fortemente expostas a SM (Alves et al., 2009).
Diferentemente das espécies pioneiras, a aquisição precoce de SM, a partir do contato
com adultos infectados, especialmente as mães e pessoas próximas (Torres et al.. 1999)
pode ser desastroso pois pode determinar uma manifestação precoce da cárie dentária.
Alguns principais antígenos (Ags) associados às células de SM foram mostrados
como envolvidos na capacidade desses micro-organismos de se aderir e acumular no

biofilme dentário, promovendo o desenvolvimento de cárie dentária, tais como antígeno
I/II (Ag I/II), glicosiltransferase (GTF) e proteína ligante de glucano (GbpB) (Lee et al.,
1988; Smith et al., 1996; Yamashita et al., 1993). Vários estudos demonstraram que a
indução de anticorpos específicos contra cada um destes antígenos pode conferir
proteção contra o desenvolvimento de cáries dentárias em modelos animais (Koga et al.,
2002). Estes estudos deram impulsos para a utilização destes antígenos em ensaios
clínicos de elaboração de vacinas anti-cárie em adultos e crianças (Childers et al.,
1999).
A fase inicial da colonização do SM inicia-se com sua adesão ao dente, um
evento que é independente de sacarose e resulta da interação específica de adesinas
bacterianas com glicoproteínas salivares que cobrem os dentes. Esse processo de
aderência e colonização é intermediado por proteínas, enzimas e complexos enzimáticos
(Banas & Vickerman, 2003; Miranda et al.., 2001; Islam & Khan, 2007). Dentre as
adesinas de SM, destacam-se o receptor de superfície SpaP (também conhecido como
Pac ou Antígeno I/II) (Jenkinson & Demuth, 1997). De acordo com Banas e Vickerman
(2003), o SM produz pelo menos quatro tipos distintos de proteínas ligantes aos
glucanos, GbpA, GbpB, GbpC e GbpD. As Gbps principalmente GbpB são importantes
para o acúmulo de SM na presença de sacarose, pois formam uma ¨ponte¨ que liga as
superfícies celulares destes micro-organismos à matriz celular de glucanos sintetizadas
pelas Gtfs. S. mutans produz, pelo menos, três GTFs geneticamente distintas: GTFB que
sintetiza glucanos insolúveis; GTFC produz uma mistura de glucanos solúveis e
insolúveis, enquanto GTFD forma predominantemente glucanos solúveis (Aoki et al.,
1986; Hanada & Kuramitsu, 1989).

2.4. Anticorpos do leite materno contra micro-organismos orais
A literatura traz pouca informação a respeito da presença, especificidade e
impotância dos anticorpos do leite materno contra estreptococos orais. Estudos de
Aldred et al. (1986) e Camling et al. (1987) demonstraram a presença de IgAS do
colostro contra SM e estreptococos pioneiros da cavidade bucal.
A estimulação ativa pela ingestão do SM por gestantes elevou os níveis de IgAS
reativos a SM e seus antígenos (Gtf e Ag I/II) nas amostras de saliva, de lágrimas, de
colostro e de leite materno destas mulheres (Gregory e Filler, 1987). O mesmo ocorreu
em chimpanzés grávidas imunizadas oralmente com SM, em que houve um aumento na
concentração de IgAS no colostro (17 vezes maior), tendo resposta positiva a Ag I/II,
Gtf e GpbB (Tyler e Coler, 1999), mostrando que a estimulação oral por SM pode
determinar a excreção de anticorpos IgAS específicos do tecido mamário. Um estudo
com ratas prenhas alimentadas com SM, também mostrou a presença de IgA específico
a esta espécie no colostro e no leite. E ainda, que os filhotes contaminados com SM e
aleitados por estas mães apresentaram menos cáries que o controle (Michalek e Mc
Ghee, 1977).

2. HIPÓTESE
Com base nas relevantes propriedades clínicas e evidências epidemiológicas de
que o aleitamento materno apresenta proteção contra infecções bacterianas de neonatos
espera-se que amostras de analisadas apresentem elevados níveis de IgAS específico
contra as bactérias estreptocócicas orais imunizando passivamente o neonato.

3 . OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo foi analisar os níveis de complexidade de
resposta de anticorpos IgAS presentes no leite materno contra antígenos específicos de
espécies bacterianas colonizadores da cavidade oral: S. mitis, S. gordonii, S. sanguinis e
S. mutans, a fim de verificar a proteção imunológica passiva oferecida pela mãe no
início da vida.

4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1. Delineamento experimental
Um total de 77 mães foram incluídas neste estudo, após a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com direito de interrupção em
qualquer momento do estudo. O Comitê de Ética do HC-FMRP/USP de Ribeirão Preto
(Anexo 1) aprovou a realização deste estudo. Os critérios de inclusão foram: mães
saudáveis e partos a termo realizados na MATER (Centro de referência em saúde da
mulher do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto) há menos de 24 horas. Os critérios
de não inclusão foram: qualquer intercorrência na gestação ou parto e o uso de
medicamentos (corticoides e antibióticos) que interferissem na lactação. Foi realizada
uma entrevista com preenchimento do questionário no primeiro dia de internação
hospitalar.

4.2. Coleta de amostras
As coletas do colostro foram realizadas no período matutino e encaminhadas
para serem processadas e analisadas nos Laboratórios de Pediatria da FMRP/USP. As
amostras de colostro foram coletadas por expressão manual em tubos de polipropileno
estéreis de 15 mL, nas primeiras 24 horas após o parto, no período matutino. Após a
coleta, as amostras maternas foram transportadas em gelo para o laboratório,
centrifugado a 1300 xg durante 7 min para remover os componentes lipídicos e
armazenadas a -80ºC até a realização dos imunoensaios.

4.3. Níveis de imunoglobulinas IgA, IgM e IgG
Placas de 96 poços (Costar, EUA) foram sensibilizadas com uma solução de
anticorpo IgG de cabra anti-IgA ou IgM ou IgG humana purificado (Zymed, EUA) na

concentração de 2µg/ml, diluído em tampão I (carbonato-bicarbonato pH 9.6), durante
incubação por 2,5 horas a 37oC, seguida de incubação a 4oC durante 14 a 16 horas. A
seguir, as placas foram lavadas em Lavador de ELISA (Thermoplate, BR) durante 3
minutos, por 3 vezes, com tampão II (contendo 0,9% cloreto de sódio, 0,05% Tween 20
e 0,02% ázida sódica). Os poços foram então bloqueados com 100µl de tampão III
(fosfato de sódio, 1% albumina bovina, pH 7.5), durante 1 hora, sob agitação, em
temperatura ambiente.
Após nova série de lavagens com tampão II, 100µl das amostras diluídas
1:20000 em tampão III foram adicionadas por poço em triplicata e as placas foram então
incubadas durante 2 horas a temperatura ambiente e sob agitação. Diluições seriadas de
IgA, IgG ou IgM humana purificada (Calbiochem, EUA) nas concentrações de 2,0; 1,0;
0,5; 0,25, 0,125, 0,0625, 0,0312µg/ml, e de duas amostras de saliva controle de adultos
e uma de criança foram aplicadas em duplicata às placas, para determinação de uma
curva de concentração de Ig humana e controle de reprodutibilidade dos ensaios.
Após incubação com as amostras e padrão, as placas foram lavadas por 3 vezes
durante 3 minutos com tampão II. Adicionaram-se 100µl/poço de solução 1:500 de
anticorpos IgG de camundongo anti-IgA/IgG ou IgM humana (Sigma, EUA) e as placas
foram incubadas por 2 horas em temperatura ambiente, sob agitação e, a seguir, lavadas
e posteriormente incubadas com 100µl/poço de solução 1:10.000 de anticorpos IgG de
cabra anti-IgG de camundongo conjugado com biotina (Sigma). As placas foram então
incubadas por 2 horas em temperatura ambiente, sob agitação e, a seguir, lavadas como
descrito anteriormente. Posteriormente solução de estreptavidina conjugada com
fosfatase alcalina (Sigma) diluída a 1:500 em tampão III foi aplicados nos poços e
incubados por 18 horas em temperatura ambiente.

Após nova série de lavagens, as reações de ELISA foram reveladas pela
incubação com substrato p-nitrofenilfosfato (Zymed), foi diluído em tampão IV
(contendo 0.2M carbonato de sódio, 0.2M Bicarbonato de sódio e 0,02% cloreto de
magnésio, pH 9.8). Esta reação, com o substrato, foi desenvolvida por 20, 40 e 60
minutos em temperatura ambiente e as absorbâncias (A415nm) medidas em leitor de
ELISA (BioRad-EUA). Os valores médios de absorbância dos controles negativos
foram descontados dos valores da absorbância das amostras testadas.

4.4. Ensaios para análise da complexidade de resposta de IgA contra
antígenos bacterianos
4.4.1. Preparação de antígenos bacterianos
Padrões de reatividade de anticorpos IgAS contra antígenos S. mutans (UA159),
S. mitis (ATCC506), S. gordonii (ATCC10558) and S. sanguinis (ATCC29667) foram
determinados por ensaios de Western blot. Células foram obtidas de 15 mL de material
das culturas, após centrifugação a 1.300 xg a 4oC, durante 10 min. Absorbâncias foram
ajustadas para A600nm=1 e então separadas. Aos precipitados de células acrescentou-se
água destilada tampão desnaturante 0,25M Tris HCl pH 6.8 (contendo 8% SDS, 20% de
ditiotreitol 1M, 30% de glicerol e 0,2% de azul de bromofenol) na proporção de células
de 1mL de cultura para 15uL de H2Od e 15uL de tampão desnaturante. As suspensões
celulares foram então fervidas durante 5 minutos para extração das proteínas e
inativação de proteinases. A seguir os extratos foram imediatamente colocados em
banho de gelo e congelados a –80o C. Para monitoramento do padrão de antígenos
destes extratos, alíquotas dos mesmos foram analisadas em géis de poliacrilamida-SDS
corados com Coomassie Blue R 250.

4.4.2. Análise da complexidade de resposta de IgA contra antígenos
bacterianos em ensaios de western blot
As proteínas das preparações de antígenos descritas no item 4.4.1 foram
separadas por 3 horas a 24 mA/gel em géis duplicata de poliacrilamida-SDS a 6%
preparados com auxílio de sistema de mini-géis Mini Protean II (BioRad, CA, USA).
Após separação eletroforética das proteínas nos géis duplicata, um destes foi transferido
para membrana de nitrocelulose (BioRad, CA, USA) durante 1,5h a 50V constantes,
com auxílio de aparato Mini TransBlot (BioRad, CA, USA). O segundo gel foi corado
com Coomassie Blue R250 (Sigma, MO, USA) para análise do padrão dos antígenos
separados. Padrões de pesos moleculares pré-corados (BioRad, CA, USA) foram
incluídos em todos os géis. As membranas de nitrocelulose contendo os antígenos,
foram então bloqueadas através da incubação a 4ºC “overnight” com tampão de
bloqueio TBST (100mM Tris com 10% Tween) pH 7,5 contendo 5% de leite desnatado.
A seguir, as mesmas foram incubadas com amostras de colostro diluídos
1:4.000) no mesmo tampão durante 1 hora, a temperatura ambiente e sob agitação.
Como controles negativos, membranas duplicata foram incubadas apenas com TBST
mais 5% de leite em pó desnatado. Após 8 lavagens de 10 minutos cada com 80mL de
TBST pH 7,5, as membranas foram incubadas por 1 hora sob agitação a temperatura
ambiente, com anticorpo purificado de cabra anti-IgA humana conjugado com
peroxidase (Zymed/Invitrogen, CA, USA), diluído 1:4000 em TBST com 5% de leite
em pó desnatado. Nova série de 8 lavagens durante 10 minutos cada, foi então realizada.
A seguir, as reações com anticorpo secundário foram reveladas usando-se o
sistema quimioluminescente ECL (Amersham, NJ, USA). A detecção das bandas de
antígenos reconhecidos por Ig foram detectadas através da exposição de filmes de raios
X (Kodak, NY, USA) às membranas durante 5 minutos. Após a revelação dos filmes

sensibilizados, imagens digitais de alta resolução dos mesmos foram capturadas em
scanner (BioRad), para evidenciar a presença ou a ausência das bandas, cujo peso
molecular foi calculado através de uma equação baseada no peso molecular padrão
utilizado. Os géis em duplicata para análise do padrão de antígenos testados foram
incubados com solução de 7% ácido acético e 10% metanol, durante 15 minutos e, a
seguir, corados por 2 horas com solução de Coomassie Blue filtrado (0,1% Coomassie
Blue, 50% metanol e 10% de ácido acético). Após isto, os géis foram novamente
incubados com solução descorante (7% de ácido acético e 10% de metanol) durante
18h. Os géis foram então lavados com solução de glicerol a 10% e secados entre folhas
de celofane.
4.4. Análises estatísticas.
As comparações das frequências de amostras de colostro com diferentes
especificidades de anticorpos IgA foram realizadas pelo teste do qui-quadrado. O
número médio de bandas de IgA reativos em extratos de antígenos também foi
determinado. Apresentaram distribuição normal. Os valores foram expressos em Média
± Desvio Padrão, e a comparação entre os grupos foi realizada por meio de ANOVA. A
frequência das amostras mais detectadas com seus respectivos pesos moleculares,
também foram analisadas e comparadas por meio de ANOVA. As correlações entre as
concentrações de IgA específica e padrões de reações de anticorpos entre as amostras
foram testadas por análise de correlação de Pearson. Um valor de p<0,05 foi
considerado estatisticamente significante. O teste de Normalidade foi o D-AgostiniPearson e o programa utilizado BioSTAT.

5. RESULTADOS
Os resultados do presente estudo foram publicados na revista Immunobiology
220 (2015) 142–146. (Anexo 2).

5.1. Níveis de imunoglobulinas no leite materno
Os resultados mostraram que houve uma grande variação nos níveis de
imunoglobulinas em amostras colostro (Figura 1). Houve diferenças estatisticamente
significativas entre as imunoglobulinas analisadas (p<0.05). A concentração média de
IgA, IgM e IgG foram, respectivamente, 2850,2 (SD: 2567,2), 321,8 (DP: 88,3) e 88,3
(DP:51,5) mg/100 mL. A concentração de IgA é significativamente maior do que outras
imunoglobulinas (p<0.05). A análise de correlação mostrou que havia uma correlação
positiva entre os níveis de IgM e IgG (Pearson, p <0.01, r = 0.58), mas não entre a IgA e
IgG (Pearson, p= 0.97, r= -0.005) e IgA e IgM (Pearson, p=0.80, r =-0.03).
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Figura 1. Concentração de IgA, IgM e IgG nas amostras de colostro
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Não foram encontradas associações entre os níveis de imunoglobulina e racial,
idade materna, saúde oral, tipo de dados de nascimento e sócio-econômicos (Pearson,

IgG

p>0.05). Também não houve diferenças estatisticamente significativas entre os níveis de
imunoglobulina e tipos de parto: cesariana ou vaginal (p> 0.05).

5.2. Resposta de IgA contra as bactérias e seus antígenos.
O número de crianças com resposta positiva de IgA para SM, SMI, SSA e SGO
está mostrado na Figura 2. Exemplos de western-blot das amostras de 4 mães são
ilustrados na Figura 3.

Figura 2. Número de amostras com resposta positiva e negativa aos extratos testados S. mutans (SM), S.

Bacteria

mitis (SMI), S. sanguinis (SSA) and S. gordonii (SGO)

SGO

n=43

n=34

SSA

n=42

n=35
positive

SMI

SM
-10

n=48

n=46
10
30
50
Número de amostras (n=77)

n=29

negative

n=31
70

Figura 3. Padrões de especificidade de IgA contra antígenos de S. mutans (SM), S. mitis (SMI),
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Os resultados mostraram que 62,3 (n=46), 59,7 (n=48), 55,8 (n=42) e 54,5
(n=43) % de amostras de colostro tinham níveis detectáveis de anticorpos IgA com os
extratos de SMI, SM, SGO e SSA, respectivamente (Tabela 1, Figura 3). Mas, não
houve diferença estatisticamente significativa entre esses antígenos (Qui-quadrado,
p>0.41, q>0.2). Houve correlações positivas entre as freqüências de resposta positiva a
todos os antígenos (Pearson, p<0.001, r>0.60).

Tabela 1. Número de amostras com reatividade de IgA positiva e negativa contra os extratos de
S. mutans, S. mitis, S. sanguinis and S. gordonii e seus antígenos avaliados.

Número de amostras com resposta:
Antígenos bacterianos

Positiva (%)

Negativa (%)

Ag I/II

42 (91.3)

4 (8.7)

Gtf

42 (91.3)

4 (8.7)

GbpB

33 (71.7)

13 (28.3)

48 (100.0)

0 (0.0)

40 (93.0)

3 (7.0)

36 (85.7)

6 (14.3)

Streptococcus mutans (n=46)

Streptococcus mitis (n=48)
Ag 202kDa
Streptococcus gordonii (n=43)
Ag of 153 kDa
Streptococcus sanguinis (n=42)
Ag of 170 kDa

Análise de freqüência de resposta específica aos antígenos do virulência: 153
kDa da SGO, 170 kDa de SSA, 202 kDa de SMI e 185, 160, 56 kDa de SM estão
mostrados na Tabela 1. A maioria das amostras tiveram uma resposta positiva para
antígenos avaliados. Para SM, a GbpB foi significativamente menos detectada do que os
outros antígenos (P<0,05). Houve diferença estatisticamente significativa na freqüência
de resposta positiva a 202 kDa Ag de SMI e GbpB de SM (p<0.05). Houve correlação
positiva entre a freqüência de resposta positiva entre todos os extrato e especificidades
destes antígenos de virulência (Pearson, p<0.05, r>0.68).

5.3. Complexidade da resposta a Ags e seus antígenos de virulência
Elevadas complexidades de resposta a antígenos (definido pelo número de
bandas de IgA-reactivas) foram identificados nas amostras. A Figura 4 mostra o número
de bandas de IgA reactivas das amostras com resposta positiva a SSA, SMI, SGO e SM.

O número de bandas de IgA-reactiva, nas amostras com resposta positiva, observada em
extratos de SM, variou de 1 a 32 (média: 8,4 ± 5,9), para SMI variou de 1 a 22 (média:
8,6 ± 5,0), durante SGO variou de 1 a 28 (média: 8,4 ± 6,4), para SSA variou de 1 a 25
(média: 8,7 ± 6,7). Não houve diferenças significativas no número médio de Ags IgAreactivas entre os antígenos (p>0.4). O grau de complexidade da resposta aos antigénios
foi associada apenas entre a SM e SGO (p<0.05, r=0.32) e SSA e SGO (p<0.05,
r=0.44).

Figure 4. Número médio de bandas de IgA contra antígenos de of Streptococcus mutans, (SM),
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S. mitis (SMI), S. gordonii (SGO), S. sanguinis (SSA) em amostras de colostro.
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6. DISCUSSÃO
O leite materno fornece nutrientes essenciais e importantes componentes de
proteção imunológica no início da vida. Este biofluido é uma fonte de anticorpos,
representadas principalmente por IgA, na sua forma dimérica (Pribylova et al., 2012;.
Striker et al., 2004). Os resultados mostraram que a concentração média de IgA
encontrada 2850 mg/100 mL foram consistentes com os dados da literatura, que
variaram de 1340 mg/100 mL (Ovono Abessolo et al., 2011) a 3200 mg/100mL
(Mickleson & Moriarty, 1982). Além disso, os níveis de IgM e IgG, respectivamente
321,8 (± 90,3) e 88,3 (± 51,5) também foram próximos das concentrações descritas na
literatura, 113 mg/100 ml (Mickelson & Moriarty, 1982) para IgM e 53 mg/100 ml
(Mickleson & Moriarty, 1982) para IgG.
A colonização oral humana começa a se formar nas primeiras horas de vida
através do contato com as pessoas e o meio ambiente. Assim, espécies pioneiras, tais
como S. mitis, S. sanguinis e S. gordonii, representam a maioria das bactérias que
inicialmente surgem na cavidade oral (Seow et al., 2009) e após a erupção do dente ou
na população altamente exposta, o S. mutans (Alves et al., 2009). A influência da
proteção imunológica própria do neonato e do colostro sobre estas espécies é pouco
conhecida, daí a importância do presente estudo. A presença e complexidade da resposta
de IgA contra as espécies de estreptococos podem elucidar a função de protecção
imunitária passiva oferecido pela mãe para recém nascidos contra a invasão e
colonização destas espécies presentes na cavidade oral.
Os resultados do presente estudo corroboram com estudos anteriores que
detectaram a presença de bandas IgA reactivas contra antígenos de SM (Aldred et al.,
1986; Camling et al., 1987) e SMI (Aldred et al., 1986), permitindo sugerir que o

aleitamento materno pode interferir na colonização e adesão inicial destes estreptococos
fortalecendo a hipótese de que o colostro pode contribuir para uma proteção inicial
contra a cárie dentária, pois, comunmente, não há uma higienização adequada da
cavidade oral após a amamentação.
Não houve grandes diferenças entre as freqüências de detecção de resposta IgA
reativa contra os antígenos. Mas, uma pequena diferença no percentual de amostras com
resposta positiva à SM e SMI, que foi detectado mais do que contra os colonizadores
iniciais, SSA e SGO, o que era esperado, uma vez que estes últimos micro-organismos
são mais freqüentemente encontrados em crianças do que em adultos.
A investigação de antígenos de virulência destas bactérias testadas, como a
IgA1-protease (200 kDa) de SMI, as glicosiltransferases: 170 kDa de SSA e 153 kDa
SGO e os três principais antígenos associados a células de SM: adesina (Ag I/II), GTF e
a GbpB, pode contribuir para a investigação dos mecanismos de estimulação antigênica
destas espécies pioneiras na boca e no sistema imune de mucosas, refletindo na sua
presença no colostro. Os resultados mostraram que mais de 85%, que apresentaram
resposta positiva às bactérias colonizadoras iniciais, apresentaram IgA específico a estas
bandas de importância, o que é pouco reportado na literatura. A IgA contra a 202 kDa
Ag de SMI que foi encontrada em todas as amostras de colostro positivas, o que
também foi detectados por Reinholdt & Killian (1985).
Poucos estudos focam na influência de anticorpos IgA do leite materno sobre a
colonização inicial de espécies orais iniciais em desdentados nos primeiros três meses
de vida. Reforçando a importância de compreender o seu papel antes da erupção dos
dentes. Em humanos, há muita controvérsia sobre o papel protetor do leite humano

contra a cárie porque o leite contém outros componentes, tais como açúcares, que
podem contribuir para o desenvolvimento da doença (Ribeiro & Ribeiro, 2004).
A maioria das amostras testadas apresentaram IgA reativas a SM e seus
antígenos de virulência como descrito em estudos anteriores que avaliaram o colostro
humano e de chimpanzés (Gregory e Filler, 1987; Tyler e Coler, 1999). Houve uma
diferença entre a resposta positiva de IgA para antígenos Ag I/II e GTF (que foi
encontrada em mais de 90% das amostras) e GbpB (aproximadamente 72% das
amostras responderam). Estudos anteriores indicam que a formação precoce de
anticorpos IgA salivar contra antígenos de virulência, especialmente contra a GbpB,
pode modular a colonização pelo SM em populações de crianças entre 5 a 11 meses
altamente expostas a este micro-organismos (Nogueira et al., 2005). No entanto, Borges
e colaboradores (2015) mostraram que apenas 6% das salivas crianças recém nascidas
apresentam IgA reativo a GbpB (Borges et al., 2005) o que fortalece o papel protetor do
colostro contra a colonização de SM.

7. Considerações finais
Diante do exposto, a literatura traz pouca informação a respeito da colonização
oral e o papel da resposta imune passiva conferida pelo colostro, principalmente através
de IgAS específicas a micro-organismos. A detecção no colostro nas primeiras horas
após o parto de níveis de IgA específicas contra antígenos de virulência de bactérias
causadoras da cárie nos permite concluir que o colostro pode modular de alguma forma
a instalação dessas bactérias na cavidade oral e por consequência a ontogênese da cárie.
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