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RESUMO GERAL 

Os neutrófilos são as primeiras células a migrar para sítios de infecção e 

desempenham importante papel na defesa contra vários patógenos, especialmente Candida 

albicans. A função dos neutrófilos envolve fagocitose e destruição de leveduras e formas 

filamentosas do fungo, além de produção de citocinas e quimiocinas, capazes de ativar outras 

células envolvidas na eliminação de C. albicans. Recentemente, tem sido mostrado que estas 

células apresentam prejuízos com o avanço da idade e estes fenômenos fazem parte de uma 

área da Imunologia conhecida como Imunossenescência. A estomatite protética é a lesão oral 

mais verificada em idosos e a sua persistência é diretamente relacionada com a presença de 

espécies de Candida, principalmente C. albicans, nas lesões e na superfície interna de 

próteses, especialmente totais superiores (PTS). Com o objetivo de avaliar possíveis 

alterações em neutrófilos que poderiam predispor usuários de prótese total superior à 

estomatite protética, foram analisados neutrófilos de sangue e de saliva de idosos e jovens 

com estomatite protética associada à Candida (EPC), bem como de indivíduos controles. No 

primeiro capítulo foi avaliada a positividade de Candida e as diferentes espécies deste 

patógeno em lesões de estomatite protética e superfície interna de PTS. C. albicans foi a 

espécie mais detectada em lesões de EP e na PTS. No segundo capítulo, os neutrófilos do 

sangue dos indivíduos da pesquisa foram caracterizados quanto ao fenótipo ex vivo, função 

fagocítica e produção de citocinas e quimiocinas após desafio com C. albicans. Neutrófilos 

do sangue de indivíduos com EPC, bem como de idosos sem EPC, apresentaram 

características relacionadas com suscetibilidade às doenças causadas por C. albicans. No 

terceiro capítulo, os neutrófilos salivares dos indivíduos foram caracterizados quanto ao 

fenótipo ex vivo e função fagocítica após desafio com C. albicans. Além disso, níveis de 

citocinas e quimiocinas relacionadas com resposta imune de proteção ou suscetibilidade à 

infecções por C. albicans foram detectadas nas amostras de saliva. Os resultados indicaram 

diferenças nos neutrófilos salivares e componentes solúveis da saliva de pacientes com EPC. 

Também, alterações observadas nos neutrófilos resultantes da imunossenescência podem 

tornar os idosos mais suscetíveis a infecções por Candida e doenças associadas com a 

presença deste fungo. 

 

Palavras-chave: Estomatite protética associada a Candida, neutrófilos, idosos.  

  





ABSTRACT 

 

Study of neutrophils from elderly in the defense mechanisms against Candida-related 

denture stomatitis 

 

Neutrophils are the first line of immune cells to migrate into infection sites, playing 

an important role against pathogens, especially Candida albicans. These cells phagocytose 

and destroy yeasts or filamentous forms of this fungus, beyond secrete cytokines and 

chemokines that activate other immune cells to eliminate C. albicans. Nowadays, it has been 

shown that the ageing damages neutrophil function and such events are described as part of 

Imunosenescence. Denture stomatitis is the most oral lesion present in elderly, and its 

persistence is related to Candida species, especially C. albicans, in the lesions and prosthesis 

fitting surface, particularly maxillary prosthesis (MP). In order to evaluate possible 

neutrophil alterations predisposing denture wearers to Candida- related denture stomatitis 

(DS), blood and salivary neutrophils from elderly and younger individuals with DS, as well 

control ones, were analyzed. Thus, the first chapter addresses the presence of Candida 

species on the denture stomatitis lesions and MP fitting surface. C. albicans was the most 

species detected in DS lesions and MP. On the second chapter, blood neutrophils from the 

individuals were characterized about ex vivo phenotype, phagocytic function, and cytokines 

and chemokines production after challenged with C. albicans. Blood neutrophils from DS 

individuals, as well elderly without DS, presented characteristics of susceptibility to C. 

albicans diseases. On the third chapter, salivary neutrophils from the individuals were 

characterized about ex vivo phenotype and phagocytic function against C. albicans. In 

addition, salivary cytokines and chemokines involved with resistance or susceptibility to C. 

albicans infection were detected. Results indicated differences in salivary neutrophils and 

soluble components from patients with DS. In addition, alterations observed in neutrophils by 

immunosenescence could facilitate Candida infections and diseases related to the presence of 

this pathogen in elderly. 

 

Key words: Candida-related denture stomatitis, neutrophils, elderly.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Grande parte da população brasileira (14,4%) apresenta edentulismo total 

(Disponível em http:// www.ibge.gov.br; acesso em jul/2005 e jun/2006). O uso de 

prótese total superior (PTS) é associado com um processo inflamatório na mucosa do 

palato denominado estomatite protética (EP) (FREITAS et al., 2008). Entre os 

brasileiros usuários de prótese total, 50% apresentavam estomatite protética (PIRES et 

al., 2002), podendo ser considerada um problema de saúde bucal pública. A EP é 

descrita como uma doença local recorrente caracterizada por atingir a superfície mucosa 

subjacente ao material resinoso das próteses, popularmente conhecidas como 

dentaduras, especialmente PTS (BUDTZ-JORGENSEN; STENDERUP; 

GRABOWSKI, 1975; DAR-ODEH; SHEHABI, 2003). As lesões causadas pelo uso de 

próteses dentárias acrílicas removíveis têm recebido diferentes denominações com o 

passar dos anos, sendo atualmente denominadas como estomatite protética 

(SCALERCIO et al, 2007). Muitos estudos têm discutido o envolvimento de Candida 

albicans (C. albicans) no estabelecimento e persistência da EP. Um dos principais 

fatores que apontam para esta hipótese seria a facilidade encontrada pelo microrganismo 

de aderir na superfície acrílica das dentaduras (MAKIHIRA et al., 2002; MOURA et al., 

2006; RAMAGE et al., 2001; WEBB et al., 1998). 

Os neutrófilos são granulócitos produzidos na medula óssea, e são rapidamente 

recrutadas do sangue periférico para os sítios de infecção, onde são capazes de destruir 

os patógenos pela fagocitose, produção de espécies reativas de oxigênio, ação de 

peptídeos antimicrobianos e através de armadilhas extracelulares compostas por seu 

material genético (BRINKMANN; ZYCHLINSKY, 2007; DALE; BOXER; LILES, 

2008; NATHAN, 2006). Os neutrófilos são considerados fundamentais na proteção 

contra infecções fúngicas. Eles são responsáveis pelos principais mecanismos de defesa 

do hospedeiro contra a candidose disseminada e invasiva (SAUNUS; KAZOULLIS; 

FARAH, 2008) (KULLBERG et al., 1999). Seu papel em infecções por Candida é 

evidente, visto que a neutropenia é associada com o estabelecimento de candidose 

sistêmica, com graves prejuízos ao hospedeiro (KOH et al., 2008; PELTROCHE-

LLACSAHUANGA et al., 2003; SHOHAM; LEVITZ, 2005). Além disso, os 

neutrófilos estão envolvidos diretamente com a defesa contra infecções localizadas 

causadas por Candida (KOH et al., 2008; SAUNUS; KAZOULLIS; FARAH, 2008; 

SCHALLER et al., 2004).  



 

  ii  

Durante o envelhecimento, ocorrem inúmeras alterações numéricas e fenotípicas nas 

células do sistema imune inato ou adaptativo (FULOP et al., 1997; HAYNES; MAUE, 2009; 

LICASTRO et al., 2005; PANDA et al., 2009; PLACKETT et al., 2004; SHANLEY et al., 

2009; WENISCH et al., 2000). Os neutrófilos, por exemplo, são células que podem 

demonstrar diferenças quanto ao número, ativação e função, na senescência; embora os dados 

na literatura sejam contrastantes, necessitando um maior esclarecimento quanto à 

participação desta célula no contexto dos mecanismos de defesa do idoso contra os diferentes 

patógenos.  

A presença de neutrófilos na cavidade bucal está envolvida diretamente com a 

proteção contra infecções. A infiltração de neutrófilos é a característica marcante nas lesões 

bucais por Candida albicans (C. albicans), e a sua ausência é relacionada ao agravamento da 

candidose oral (FARAH et al., 2001).  

Esta tese será apresentada em três capítulos, enquadrados no contexto das regras da 

CPG-FOB-USP. Cada capítulo focará análises realizadas a partir de diferentes amostras; 

material biológico de palato ou lesões de estomatite protética e superfície interna de prótese 

total superior, sangue e saliva. No primeiro capítulo foi avaliada a positividade de Candida e 

as diferentes espécies deste patógeno em lesões de estomatite protética e superfície interna de 

PTS. No segundo capítulo, os neutrófilos do sangue dos indivíduos com estomatite protética 

associada a Candida (EPC) foram caracterizados quanto ao fenótipo ex vivo, função 

fagocítica e produção de citocinas e quimiocinas após desafio com C. albicans. No terceiro 

capítulo, os neutrófilos salivares dos indivíduos com EPC foram caracterizados quanto ao 

fenótipo ex vivo e função fagocítica após desafio com C. albicans. Além disso, níveis de 

citocinas e quimiocinas relacionadas com resposta imune de proteção ou suscetibilidade à 

infecções por C. albicans foram detectadas nas amostras de saliva.  

Nas referências bibliográficas desta tese de doutoramento foram incluídas todas as 

obras referenciadas na introdução do trabalho. 

Em conclusões, além de considerações específicas de cada capítulo apresentado, a 

finalização conjunta dos resultados foi apresentada. 
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2. PROPOSIÇÃO 

A partir do conhecimento obtido na literatura, a proposta deste trabalho foi avaliar a 

presença de Candida em lesões de estomatite protética e na superfície interna das próteses 

totais superiores, além de caracterizar fenotípica e funcionalmente os neutrófilos do sangue e 

da saliva de indivíduos idosos e jovens com estomatite protética associada a Candida. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

O material e os métodos utilizados para as avaliações desta tese estão descritos 

detalhadamente em cada capítulo.  

No primeiro capítulo, as amostras de material microbiológico foram coletadas com o 

auxilio de cotonete de algodão estéril e identificadas através de CHROMAgar Candida e 

PCR. 

No segundo capítulo, as amostras de sangue venoso braquial foram coletadas com o 

auxilio de seringa heparinizada; os neutrófilos foram purificados, fenotipados por citometria 

de fluxo, analisados quanto à função fagocítica e produção de citocinas através de ensaios in 

vitro. 

 No terceiro capítulo, as amostras de saliva foram coletadas e níveis de citocinas 

foram quantificados; os neutrófilos foram isolados, fenotipados por imunofluorescência e 

analisados quanto à função fagocítica através de ensaios in vitro.  
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4. RESULTADOS 

Os resultados obtidos nas avaliações realizadas das diferentes amostras desta tese 

estão descritos detalhadamente em cada capítulo.  

C. albicans foi a espécie mais detectada em lesões de EP e na PTS. Os neutrófilos do 

sangue de indivíduos com EPC, bem como de idosos sem EPC, apresentaram características 

relacionadas com suscetibilidade às doenças causadas por C. albicans. Os resultados 

indicaram diferenças nos neutrófilos salivares e componentes solúveis da saliva de pacientes 

com EPC. 
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5. DISCUSSÃO 

A discussão com relação aos resultados obtidos nos diferentes ensaios realizados 

neste trabalho está descrita detalhadamente em cada capítulo.  
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RESUMO 

 

A estomatite protética (EP) é uma doença local e persistente que atinge a área mucosa 

subjacente à prótese dentária, especialmente próteses totais superiores (PTS), sendo muito 

relacionada com a presença do fungo Candida albicans (C. albicans). O nosso objetivo foi 

avaliar a presença de Candida em amostras biológicas coletadas de lesões e da superfície 

interna de PTS de idosos e jovens com EP e usuários de PTS não portadores da doença. Os 

resultados mostraram que espécies de Candida estavam presentes em 97,9% das lesões e das 

PTS de pacientes com EP. C. albicans foi a espécie mais isolada tanto de lesão quanto de PTS 

dos pacientes, independente da faixa etária. Além disso, Candida tropicalis, Candida krusei e 

Candida dubliniensis foram identificadas em algumas amostras biológicas obtidas de 

pacientes com EP. Entre os indivíduos sem EP usuários de PTS, os idosos exibiram baixas 

taxas de positividade para C. albicans, C. tropicalis, C. krusei e C. dubliniensis. A 

positividade para C. albicans (70% tanto no palato quanto na PTS) e para C. dubliniensis 

(20% tanto no palato quanto na PTS) foram altas nos grupos de jovens sem EP.  

Assim, os dados demonstraram que espécies de Candida são mais frequentemente 

isoladas do palato e da PTS de indivíduos com EP idosos e jovens. C. albicans foi a espécie 

mais detectada nas amostras de pacientes com EP. Os resultados indicam presença de C. 

dubliniensis que pode ter papel patogênico bem como comensal no microambiente oral 

humano.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

Grande parte da população brasileira (14,4%) apresenta edentulismo total 

(Disponível em http:// www.ibge.gov.br; acesso em jul/2005 e jun/2006). O uso de prótese 

total superior (PTS) é associado com um processo inflamatório na mucosa do palato 

denominado estomatite protética (EP) (FREITAS et al., 2008). Entre os brasileiros usuários 

de prótese total, 50% apresentavam estomatite protética (PIRES et al., 2002), podendo ser 

considerada um problema de saúde bucal pública. A EP é descrita como uma doença local 

recorrente caracterizada por atingir a superfície mucosa subjacente ao material resinoso das 

próteses, popularmente conhecidas como dentaduras, especialmente PTS (BUDTZ-

JORGENSEN; STENDERUP; GRABOWSKI, 1975; DAR-ODEH; SHEHABI, 2003). As 

lesões causadas pelo uso de próteses dentárias acrílicas removíveis têm recebido diferentes 

denominações com o passar dos anos, sendo atualmente denominadas como estomatite 

protética (SCALERCIO et al, 2007). 

As superfícies internas das PTS comumente apresentam biofilmes microbianos 

aderidos, constituídos em grande parte por fungos do gênero Candida (FIGUEIRAL et al, 

2007; PEREIRA-CENCI et al, 2008). Assim, a mucosa palatina, que suporta as PTS, pode 

apresentar a EP e espécies de Candida podem estar diretamente envolvidas com o 

estabelecimento da EP, clinicamente diagnosticada como pontos hiperêmicos (Tipo I) ou área 

eritematosa difusa (Tipo II) ou hiperplasia papilar (Tipo III) (BUDTZ-JORGENSEN, 1978; 

BUDTZ-JORGENSEN; BERTRAM, 1970; BUDTZ-JORGENSEN; STENDERUP; 

GRABOWSKI, 1975; ESPINOZA et al., 2003; NEWTON, 1962). 

Muitos estudos têm discutido o envolvimento de Candida albicans (C. albicans) no 

estabelecimento e persistência da EP. Um dos principais fatores que apontam para esta 

hipótese seria a facilidade encontrada pelo microrganismo de aderir na superfície acrílica das 

dentaduras (MAKIHIRA et al., 2002; MOURA et al., 2006; RAMAGE et al., 2001; WEBB et 

al., 1998). Além disso, outros fatores locais como trauma relacionado com o uso de PT e 

xerostomia característica nos idosos constituem fatores facilitadores da aderência das 

leveduras Candida (BUDTZ-JORGENSEN, 1978; BUDTZ-JORGENSEN; BERTRAM, 

1970; BUDTZ-JORGENSEN; STENDERUP; GRABOWSKI, 1975; KULAK-OZKAN; 

KAZAZOGLU; ARIKAN, 2002). Candida albicans (C. albicans) é o fungo mais comumente 
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isolado da cavidade bucal de humanos, tanto em casos de ausência
 
(BUDTZ-JORGENSEN; 

STENDERUP; GRABOWSKI, 1975) como de presença de candidose oral (BERDICEVSKY 

et al., 1980; BUDTZ-JORGENSEN; STENDERUP; GRABOWSKI, 1975; VITKOV et al., 

2002. Nos usuários de prótese total superior, isolados de C. albicans são encontradas em 60% 

a 100% dos casos (BERDICEVSKY et al, 1980). Outras espécies de Candida também são 

verificadas em lesões de EP (FIGUEIRAL et al., 2007). Da mesma maneira, outras espécies 

de Candida são isoladas como comensais em humanos saudáveis (QI; HU; ZHOU, 2005). 

Além das alterações locais que podem predispor à EP, as alterações sistêmicas, como 

diabetes mellitus, quimioterapia, o uso de tabaco ou de medicamentos e ainda a idade 

avançada, podem também colaborar com a patogênese desta doença, por resultarem em ou 

representarem estados de imunossupressão, prejudicando assim os mecanismos de defesa do 

hospedeiro
 
(MCELROY, 1984; OLIVER; SHILLITOE, 1984; VITKOV et al., 2003). A EP 

tem sido descrita como a lesão oral mais comum em pessoas idosas (BUDTZ-JORGENSEN; 

STENDERUP; GRABOWSKI, 1975; ESPINOZA et al., 2003; PIRES et al., 2002). 

CHROMAgar Candida é um meio de cultura para identificação de espécies de 

Candida pelo crescimento de colônias de leveduras exibindo cores e morfologias diferentes 

(PFALLER; HOUSTON; COFFMANN, 1996; WILLINGER et al., 2001). Colônias de C. 

albicans em CHROMAgar Candida exibem cor verde de tonalidades clara ou escura. Há em 

torno de uma década tem sido descrita uma espécie – C. dubliniensis – que exibe diversas 

caracteristicas semelhantes à espécie C. albicans, inclusive colônias de coloração verde no 

meio CHROMAgar Candida (SAHAND et al., 2005; MARTINEZ et al., 2002; SULLIVAN, 

D.; COLEMAN, 1998). Inicialmente, C. dubliniensis foi isolada de lesões de candidose 

orofaríngea em pacientes contaminados com o vírus da imunodeficiência humana (HIV). C. 

dubliniensis já foi isolada da cavidade oral de humanos HIV negativos (MORAN et al., 

1997). Recentemente, esta espécie foi isolada de lesões de EP em indivíduo imunocompetente 

(MOSCA et al., 2005). 

Por todo o exposto,  este trabalho teve o objetivo de analisar a detecção de espécies de 

Candida em amostras coletadas de lesão de EP ou de palato saudável, bem como da superfície 

interna das PTS de indivíduos idosos e jovens apresentando ou não EP. 
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II. MATERIAL E MÉTODOS 

 

1 - CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS DE ESTUDO  

 

Os indivíduos foram avaliados e selecionados nas clínicas de graduação e pós-

graduação da Disciplina de Prótese do Departamento de Prótese da Faculdade de Odontologia 

de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB – USP). A avaliação clínica dos indivíduos foi 

realizada sob a supervisão direta do Prof. Dr. Vinícius Carvalho Porto, do Departamento de 

Prótese (FOB – USP). Inicialmente, os voluntários que aceitaram participar da pesquisa 

responderam a uma anamnese direcionada (ANEXO I), onde foram registrados dados sobre 

tempo de uso da prótese total dentária e dados clínicos sobre a cavidade bucal e seus tecidos 

e, na presença de estomatite protética, sua aparência clínica detalhada e sintomatologia.  

Os voluntários foram informados detalhadamente sobre a pesquisa e seus objetivos, 

sobre a coleta de amostras biológicas e de dados sobre sua história médica e sobre a prótese 

total superior. As coletas de material biológico e de dados foram realizadas após a 

concordância do paciente e documentadas com a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido, conforme prevê a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Este projeto 

de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da FOB – USP, desde 30 de 

novembro de 2005 (ANEXO II).    

Para a realização deste projeto de pesquisa foram excluídos os indivíduos 1 -

portadores de doença infecciosa sistêmica, de qualquer natureza, aguda ou crônica, com ou 

sem manifestação bucal; 2 - sofrendo de neoplasias malignas, de natureza bucal ou não; 3 -

sob qualquer tipo de tratamento quimioterápico ou radioterápico; 4 - portadores de alterações 

endócrinas (diabetes, gravidez, hipotireoidismo, hipertireoidismo); 5 - sob tratamento 

prolongado com antibioticoterapia de amplo espectro ou antifúngico; 6 -portadores de 

doenças hematológicas de qualquer natureza; 7 - fumantes; 8 - sob tratamento com 

antipsicóticos, metais pesados, anticonvulsivantes e cardiotônicos; 9 - portadores de doenças 

que envolvam o sistema imunológico com ou sem manifestação bucal. 

Os indivíduos selecionados foram divididos em quatro grupos, cada grupo com 10-

20 pacientes, assim constituídos: 
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 Indivíduos com idade acima de 60 anos (idosos) usuários de prótese total 

superior por, no mínimo, dois anos: apresentando estomatite protética (EP) 

ou sem qualquer lesão bucal induzida por microrganismo (S/ EP); 

 Indivíduos com idade abaixo de 50 anos (jovens) usuários de prótese total 

superior por, no mínimo, dois anos: apresentando estomatite protética (EP) 

ou sem qualquer lesão bucal induzida por microrganismo (S/ EP). 

As lesões de estomatite protética foram diagnosticadas clinicamente e por meio de 

confirmação microbiológica. Os pacientes com estomatite protética obrigatoriamente não 

apresentavam outra lesão bucal induzida por microrganismo ou de característica auto-imune. 

 

2.  DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO (ISOLAMENTO DE CANDIDA)  

 

Nos pacientes com diagnóstico clínico de estomatite protética foram coletadas 

amostras de material biológico adicional da lesão utilizando-se cotonete de algodão estéril 

umedecido em solução salina, o qual foi passado sobre o palato e na superfície interna da 

prótese total superior. Depois o material foi transferido para tubos de ensaio contendo caldo 

Sabouraud (acrescido de cloranfenicol, 50 mg/L). Em seguida, as amostras foram mantidas a 

24ºC por 7 dias, e então foi realizada a semeadura por esgotamento em Ágar Sabouraud 

(Difco) por 48 horas a 37ºC. Em seguida, as amostras positivas foram semeadas em placas de 

CHROMagar Candida (Difco), preparadas segundo instruções do fabricante, para a 

identificação das espécies de Candida (PFALLER; HOUSTON; COFFMANN, 1996). As 

colônias verdes foram submetidas à análise por PCR para confirmação de espécie albicans ou 

dubliniensis. As amostras de material biológico dos indivíduos que não apresentavam 

estomatite protética foram semelhantemente coletadas e analisadas do palato subjacente a 

prótese total superior e da superfície interna da prótese total superior. 
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3. EXTRAÇÃO DE DNA  

 

As amostras que apresentaram coloração verde nos testes de CHROMAgar Candida 

foram submetidas a análise de diferenciação entre Candida albicans e Candida dubliniensis. 

Para a extração de DNA das amostras foi utilizada técnica descrita previamente por 

(ROMEO; RACCO; CRISEO, 2006), com algumas modificações. Primeiramente, as colônias 

verdes foram obtidas, homogeneizadas em solução salina estéril, semeadas em Agar 

Sabouraud dextrose e mantidas a temperatura ambiente até o momento da purificação do 

DNA. As células de Candida foram lavadas três vezes a 10.000 x g por 5 minutos a 4˚C. O 

precipitado foi suspenso em 0,1 mL de água livre de DNAse e RNAse contendo 0,1 mL de 

Instagene (Instagene Matrix; Bio-Rad Laboratories) e incubados por 30 minutos a 56˚C. As 

amostras foram fervidas por 10 minutos e novamente centrifugadas 10.000 x g por 5 minutos 

a 4˚C como descrito previamente por SAKAI et al, 2007. Os sobrenadantes das amostras 

foram obtidos e analisados quanto ao DNA de C. albicans e C. dubliniensis. 

 

4. AMPLIFICAÇÃO DE DNA DE C. ALBICANS E C. DUBLINIENSIS PELA 

REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR). 

 

As amostras foram amplificadas sob condições padronizadas usando um grupo de 

primers específicos para o gene HWP 1  (hyphal wall protein 1 gene, CRR forward primer 5′-

GTTTTTGCAACTTCTCTTTGTA-3′, CRR reverse primer 5′-

ACAGTTGTATCATGTTCAGT-3′). A mistura para PCR (volume total 25 µL) continha 3 

µL de DNA genômico, 0,2 mM de trifosfato denucleosídeo (IDT primer), 0,4 µM de cada 

primer, 2,5 U de GoTaq polimerase (Promega) e 1,5 mM de MgCL2. A amplificação foi feita 

após a desnaturação a 95˚C por 5 minutos, seguido por 34 ciclos de desnaturação a 94˚C por 

45 segundos, anelamento de primer a 50˚C por 60 segundos e extensão a 72˚C por 90 

segundos, seguido por uma extensão final a 72˚C por 10 minutos em termociclador (Progene, 

Techne). 

 Os produtos da PCR foram separados em gel de agarose 1,5% (p/v), corado com 

brometo de etídio (0,5 µg/mL) e comparado com o marcador de tamanho de DNA (100 Base-
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Pair Ladder, Amersham Biosciences) usando um transiluminador (Sigma T2202). Dois 

diferentes amplicons foram verificados: 1180 pares de base para C. albicans e 930 para C. 

dubliniensis. 

 

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA. 

 

Os dados foram analisados através do teste Qui-quadrado com correção de Yates e o 

teste exato de Fisher, para verificação de possíveis diferenças entre as espécies ou entre os 

grupos analisados e adotou-se o nível de significância igual a 5%. 
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III. RESULTADOS 

1. Dados demográficos dos indivíduos com estomatite protética  

Os indivíduos idosos e jovens analisados neste trabalho não diferiram de maneira 

significante entre os grupos com e sem EP quanto ao gênero ou faixa etária incluída na 

amostra (Tabela 1). Embora a maioria das lesões de EP nos idosos foi do tipo I, três 

indivíduos apresentavam lesão do tipo II e apenas um indivíduo tinha lesão do tipo III. Os 

jovens com EPC analisados apresentavam apenas lesão de EP do tipo I. 

TABELA 1.  Dados demográficos dos indivíduos com estomatite protética (EP) e 

usuários de prótese total superior sem estomatite EP. 

 

 

Grupos 

  

 

Masculino 

n (%) 

 

Feminino 

n (/%) 

 

Idade 

Mínimo - Máximo 

(média ± EPM) 

 

Tipos de lesão 

n (/%) 

Idosos com EP 

(n=25) 

10 (40) 15 (60) 60-85 (69,4 ± 3) Tipo I- 21 (84) 

Tipo II- 3 (12) 

Tipo III- 1 (4) 

Idosos sem EP 

(n=20) 

10 (50) 10 (50) 60-87 (68,2 ± 5,5) ______________ 

Jovens com EP 

(n=15) 

8 (53,3) 7 (46,7) 35-50 (43,8 ± 1,5) Tipo I – 15 (100%) 

Jovens sem EP 

(n=12) 

7 (58,3) 5 (41,7) 38-50 (47,4 ± 1,7) ______________ 
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2. Espécies de Candida obtidas de lesão ou palato e prótese total superior de idosos e jovens 

com Estomatite Protética (EP). 

 

A análise do material biológico mostrou que uma porcentagem significantemente mais 

alta de positividade (97,9%, Figura 1A) para Candida foi isolada das lesões de indivíduos com 

EP em comparação com aquela obtida do palato (35,4%) de usuários de prótese total superior 

(PTS) saudáveis (P<0,001). Do mesmo modo, as próteses totais dos pacientes com EP 

apresentavam maior positividade para Candida do que as dos usuários controles saudáveis S/ 

EP (97,9% e 35,4%, respectivamente). 

A espécie de Candida mais isolada das lesões de estomatite protética e das próteses 

totais destes pacientes foi C. albicans (Figura 1B-C). Os idosos com EP apresentaram alta 

positividade para C. albicans tanto na lesão (88%) quanto na superfície interna da PTS (92%). 

Os idosos usuários de PTS S/ EP tinham porcentagens semelhantes de positividade para C. 

albicans e C. tropicalis no palato (15% em ambos, Figura 1B). Também não foram verificadas 

diferenças na taxa de positividade de C. albicans (17,5%), C. tropicalis (15%) e C. krusei 

(12%) nas amostras de PTS dos usuários controles idosos (Figura 1B). C. tropicalis e C. krusei 

também foram identificadas nas lesões (31% e 34,5%, respectivamente) e na PTS (24,1% de 

ambas as espécies) de idosos com EP.  

Diferentemente dos resultados relacionados com o grupo de idosos sem EP (Figuras 

1B-1C), C. albicans foi o fungo mais isolado de amostras de palato e PTS (70% em ambos) de 

indivíduos jovens que não apresentavam a EP (Figura 1C). Outra diferença detectada quando 

comparamos os dados de ambos os grupos sem EP foi a ausência de detecção de C. tropicalis 

no palato e na PTS dos jovens sem EP (Figura 1C).  C. krusei foi identificada a partir das 

amostras obtidas da lesão ou palato, e superfície interna das PTS dos indivíduos jovens com e 

sem EP (Figura 1C). 
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Figura 1. Ocorrência de espécies de Candida em lesão ou palato e prótese total superior 

na estomatite protética. Material biológico foi coletado de palato e prótese total superior de 

pacientes usuários de PTS sofrendo (EP, n=40) ou não de estomatite protética (S/ EP, n=32) e 

semeados em Agar Sabouraud e analisado em 2 dias. (A) Positividade para Candida em 

amostras totais coletadas. 

Espécies de Candida obtidas do palato e da PT de idosos (B) com (n=25) e sem EP (n=20) e 

jovens (C) com (n=15) e sem EP (n=12) foram determinadas através de CHROMAgar 

Candida. Os gráficos representam porcentagem de positividade para as espécies de Candida 

indicadas nas figuras. ***P<0,0001 quando comparadas espécies de Candida dentro do 

mesmo grupo. PTS= Prótese total superior 
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3. Positividade para Candida dubliniensis em amostras de lesão ou palato e prótese total 

superior de idosos e jovens com Estomatite Protética (EP). 

 

As amostras coletadas analisadas por PCR, para pesquisa da presença de Candida 

dubliniensis, evidenciaram que indivíduos jovens bem como idosos, com e sem EP, 

apresentaram C. dubliniensis na superfície interna da PTS e na lesão ou palato.  No entanto, 

porcentagem significantemente maior de pacientes idosos com EP (16% em ambas as lesões e 

PTS, Figura 2A) era positiva para C. dubliniensis quando comparada com aquela de idosos 

sem EP (2,5% em lesão e PTS, P<0,001). Entre os grupos de jovens com e sem EP, nenhuma 

diferença foi verificada quando comparadas as positividades em lesão ou palato (25% e 16%, 

respectivamente) e em PTS (22% - EP e 20% - S/ EP, Figura 2B). Os resultados demonstraram 

que todas as amostras positivas para C. dubliniensis, a presença de C. albicans também foi 

detectada (dados não mostrados). 
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Figura 2. Ocorrência de Candida dubliniensis na estomatite protética. Amostras biológicas 

foram coletadas da lesão ou palato e prótese total superior de pacientes idosos e jovens 

usuários de PTS sofrendo (EP, idosos n=25 e jovens n=15) ou não de estomatite protética (S/ 

EP, idosos n=20 e jovens n=12), semeadas em CHROMAgar Candida e analisadas em 2 dias. 

As colônias de coloração verde foram obtidas, purificadas e submetidas à reação em cadeia da 

polimerase. Os gráficos representam porcentagem de positividade para Candida dubliniensis 

em amostras coletadas de lesão ou palato (colunas abertas) e PTS (colunas fechadas) de (A) 

idosos e (B) e jovens. ***P<0,0001.quando comparados indivíduos com e sem EP. PTS= 

Prótese total superior 
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IV. DISCUSSÃO 

 

Muitos estudos relacionam a presença de espécies de Candida nas lesões e/ou na 

prótese dentária com o estabelecimento e persistência desta doença. A análise das espécies de 

Candida obtidas das amostras de palato e superfície interna da prótese total superior (PTS) 

mostrou que C. albicans é o microrganismo mais isolado tanto das lesões de estomatite 

protética (EP) quanto da PTS destes pacientes. Este resultado está de acordo com estudos 

anteriores (DOREY et al., 1985; FIGUEIRAL et al., 2007; FOUCHE; SLABBERT; 

COOGAN, 1986; GOLECKA et al., 2006; WEBB et al., 1998). Interessantemente, menor 

positividade para C. albicans foi encontrada nas amostras de indivíduos idosos sem EP do que 

nos indivíduos jovens do mesmo grupo. Uma possível explicação para este resultado poderia 

ser o fato de que idosos apresentam declínio nos mecanismos de defesa contra infecções e, no 

caso de haver presença de C. albicans nas próteses, este grupo já desenvolva a doença local 

(SHANLEY et al., 2009). Esta diferença ainda não havia sido descrita, provavelmente porque 

os estudos sobre estomatite protética não dividam os pacientes e controles usuários de PTS 

por faixa etária (BUDTZ-JORGENSEN; STENDERUP; GRABOWSKI, 1975; DOREY et 

al., 1985; FIGUEIRAL et al., 2007; FOUCHE; SLABBERT; COOGAN, 1986; GOLECKA et 

al., 2006; MARCOS-ARIAS et al., 2009; WEBB et al., 1998). 

C. krusei e C. tropicalis foram detectadas nas amostras de pacientes com EP em 

amostras obtidas de lesões e de PTS. Diferentes espécies de Candida são detectadas em lesões 

de EP, associadas ou não com C. albicans, inclusive em casos de recidiva da doença (CROSS 

et al., 2004; FIGUEIRAL et al., 2007; MARCOS-ARIAS et al., 2009). A associação de 

diferentes espécies de Candida nas lesões de EP, bem como em PTS, foram verificadas neste 

estudo (dados não mostrados). Este dado também foi verificado em PTS e palato de 

indivíduos sem EP (dados não mostrados) no presente trabalho e em estudos anteriores 

(FIGUEIRAL et al., 2007). Outras espécies de Candida não albicans são isoladas como 

comensais em humanos saudáveis (FIGUEIRAL et al., 2007; QI; HU; ZHOU, 2005). Estes 

fatos podem estar relacionados com a habilidade destas espécies de Candida em formar 

biofilme em superfícies acrílicas, facilitando o contato prolongado com superfícies mucosas 

subjacentes (HASAN et al., 2009; THEIN; SAMARANAYAKE; SAMARANAYAKE, 

2007a, 2007b). Além disso, C. tropicalis pode estar envolvida com infecções orais em 



34   Discussão 

Capítulo - I 

indivíduos saudáveis visto que esta espécie apresenta atividade enzimática relacionada com 

virulência (DA COSTA et al., 2009). 

A presença de Candida dubliniensis foi constatada em amostras de pacientes com EP e 

de usuários sem qualquer infecção oral aparente. A presença de C. dubliniensis como 

constituinte normal da microbiota humana já foi descrita (PONTON et al., 2000) em taxas tão 

baixas quanto àquelas verificadas nos idosos usuários de PTS sem EP no presente estudo. 

Apenas entre os grupos de indivíduos idosos houve diferença significante relacionada com a 

presença da EP. Além de diferenças relacionadas com o avanço da idade, esta diferença pode 

também estar relacionada com a menor prevalência de C. albicans na cavidade oral dos idosos 

sem estomatite, já que em todos os casos nos quais C. dubliniensis foi isolada, ambas as 

espécies estavam presentes nas amostras (dados não mostrados). Talvez, a oferta de nutrientes 

e as condições ideais de microambiente necessárias para o metabolismo de ambas as espécies 

estabeleçam esta associação encontrada neste trabalho (SULLIVAN, D.; COLEMAN, 1997, 

1998; SULLIVAN, D.J. et al., 1995). 

Entretanto, a relevância de C. dubliniensis nas infecções fúngicas orais não pode ser 

descartada visto que este patógeno é capaz de aderir e formar biofilmes na superfície de 

materiais acrílicos e de poliestireno como C. albicans (RAMAGE et al., 2001). Além disso, a 

presença de saliva ou películas de soro sanguíneo pode aumentar a aderência inicial de 

leveduras de C. dubliniensis aos biomateriais e subsequente formação de biofilme. 

Adicionalmente, o tratamento de pacientes com algumas medicações antifúngicas pode gerar 

a substituição de C. albicans por C. dubliniensis o que indica resistência deste patógeno a 

tratamentos convencionais (MARTINEZ et al., 2002). Apesar disso, C. dubliniensis é descrita 

como sendo muito mais vulnerável a destruição por neutrófilos, células comumente 

encontrada na saliva de humanos, do que C. albicans (VILELA et al., 2002). Assim, a 

resposta imune local pode controlar mais eficazmente a proliferação deste microrganismo 

impedindo que se estabeleça quadro infeccioso causado exclusivamente por ele em indivíduos 

imunocompetentes. 
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V. CONCLUSÃO 

 

Espécies de Candida estão presentes nas lesões de estomatite protética e na superfície 

interna de próteses totais superiores em, praticamente, a totalidade dos casos desta doença. C. 

albicans é a espécie mais comum deste fungo, porém outras espécies de Candida podem estar 

envolvidas no estabelecimento e persistência das lesões. 
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RESUMO 

 

Os neutrófilos são as primeiras células a migrar para sítios de infecção, e 

desempenham importante papel na defesa contra vários patógenos, especialmente Candida 

albicans. A função dos neutrófilos envolve fagocitose e destruição de leveduras e formas 

filamentosas do fungo, além de produção de citocinas e quimiocinas, capazes de ativar outras 

células relacionadas com a eliminação de C. albicans. Recentemente, tem sido mostrado que 

estas células apresentam prejuízos com o avanço da idade e estes fenômenos fazem parte de 

uma área da Imunologia conhecida como Imunossenescência. A estomatite protética é a lesão 

oral mais verificada em idosos, e a sua persistência é diretamente relacionada com a presença 

de espécies de Candida, principalmente C. albicans, nas lesões ou na superfície interna de 

próteses, especialmente totais superiores. Com o objetivo de avaliar possíveis alterações 

sistêmicas em idosos envolvendo neutrófilos sanguíneos que pudessem predispor usuários de 

prótese total superior à estomatite protética, amostras de sangue de pacientes idosos e jovens 

com estomatite protética associada à Candida (EPC), bem como de indivíduos controles, 

foram obtidas; fenótipo, função fagocítica e produção de citocinas e quimiocinas foram 

analisadas após desafio com C. albicans. Neutrófilos de idosos (com e sem EPC) e jovens 

com EPC tinham baixa expressão de CD11b, CXCR1 e CD62L, função fagocítica e fungicida 

diminuída. Além disso, o estudo mostrou que baixa porcentagem de neutrófilos de idosos 

expressava TLR2. Estas células de idosos secretavam níveis diminuídos de CXCL8 e GM-

CSF quando estimuladas com C. albicans. Neutrófilos de indivíduos com EPC secretaram 

altos níveis de IL-4 e IL-10 e baixos níveis de GM-CSF quando desafiados com C. albicans, 

independentemente da idade. Portanto, indivíduos com EPC têm alterações nos neutrófilos e 

com o  avanço da idade, estas alterações são mais intensas, o que pode tornar os idosos mais 

suscetíveis ou doenças associadas a C. albicans. Neutrófilos de pacientes com EPC tendem a 

responder à C. albicans com a produção de citocinas do padrão Th2, o que pode favorecer a 

instalação e persistência da doença. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Os neutrófilos são células com alta motilidade que constituem a primeira linha de 

defesa do sistema imune contra agentes invasores. Estas células foram descritas pela primeira 

vez na década de 1880, por Elie Metchnikoff, como sendo as primeiras a chegar ao local de 

infecção (HAMPTON; KETTLE; WINTERBOURN, 1998; SEGAL, 2005). Os neutrófilos 

são granulócitos produzidos na medula óssea, onde duram até catorze dias e possuem como 

citocinas ativadoras fator de necrose tumoral (TNF) (sozinho ou combinado a interferon 

gama (IFN-), interleucina 6 (IL-6), fator de crescimento de colônias de granulócitos (G-

CSF) e o fator estimulador de colônia de macrófagos e granulócitos GM-CSF (VON 

VIETINGHOFF; LEY, 2008), tendo esta última ação inibitória de morte apoptótica ao lado 

de TNF-alfa e interleucina 8 (CXCL8 em humanos e CXCL1 em camundongos) 

(QUENTMEIER et al., 2003). Estas células são rapidamente recrutadas do sangue periférico 

para os sítios de infecção, onde são capazes de destruir os patógenos pela fagocitose, 

produção de espécies reativas de oxigênio, ação de peptídeos antimicrobianos e através de 

armadilhas extracelulares compostas por seu material genético (BRINKMANN; 

ZYCHLINSKY, 2007; DALE; BOXER; LILES, 2008; NATHAN, 2006).  

Os neutrófilos possuem um sistema de enzimas presentes na membrana plasmática e 

na membrana de seus grânulos conhecido como sistema NADPH-oxidase que direciona um 

evento da morte por fagocitose conhecido como “burst respiratório” (explosão de consumo 

de oxigênio), o que representa a geração de intermediários reativos de oxigênio (ROS), entre 

eles anion superóxido (O
-
), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radicais hidroxilas (OH

•
). ROS 

são de grande importância na destruição de microrganismos e vão atuar danificando 

membranas celulares dos patógenos pela peroxidação lipídica, DNA e proteínas. Na 

fagocitose associada ao “burst respiratório”, o oxigênio é convertido em superóxido e 

peróxido de hidrogênio, e quando há a ação da mieloperoxidase (abundante nos grânulos 

azurofílicos ou primários), esta enzima catalisa a peroxidação do íon cloro (Cl
 -
) para formar 

o ácido hipocloroso. Este ácido pode reagir com aminas primárias ou outros componentes 

contendo nitrogênio para produzir derivados contendo ligação entre cloro e nitrogênio, e 

estes compostos são altamente tóxicos para patógenos (NATHAN, 2006; NAUSEEF, 2007). 
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A chegada de neutrófilos para o microambiente infeccioso é guiada pela presença de 

fatores quimioatraentes presentes no local atacado, como restos de tecido celular do 

hospedeiro, níveis significantes de citocinas e quimiocinas como CXCL8, IL-1 e TNF-α e 

produtos de microrganismos (HADDAD, 2002; NATHAN, 2006). Ao chegar ao ambiente 

invadido, os neutrófilos irão desempenhar papel fundamental na defesa contra uma grande 

gama de microrganismos, prevenindo infecções disseminadas (BRINKMANN; 

ZYCHLINSKY, 2007; DALE; BOXER; LILES, 2008; NATHAN, 2006; SEGAL, 2005). 

Nas últimas décadas, tem sido verificado que estes fagócitos têm a capacidade de 

produzir quimiocinas e citocinas, indicando uma função imunomodulatória no início da 

instalação de um quadro infeccioso (CASSATELLA, 1995; CASSATELLA et al., 1992; 

CASSATELLA; GASPERINI; RUSSO, 1997; CASSATELLA et al., 1995; ETHUIN et al., 

2004). Apesar dos neutrófilos constituírem células de vida curta, incapazes de se proliferar, o 

padrão de citocinas no microambiente onde estas se encontram pode aumentar ou deprimir a 

sua função e secreção de outras citocinas (BLISS et al., 1999; CASSATELLA, 1995). Estas 

células são as maiores responsáveis pela produção inicial de citocinas e quimiocinas após a 

invasão tecidual por patógenos. Assim, neutrófilos produzem citocinas e quimiocinas após o 

contato com C. albicans, as quais podem atrair e ativar vários tipos celulares e, ultimamente, 

cooperar na determinação do padrão de resposta imune desempenhado pelos linfócitos T na 

resposta imune tardia, relacionadas com proteção ou suscetibilidade a candidoses, entre elas a 

IL-10 e a IL-12 (MENCACCI et al., 1996; NATHAN, 2006; ROMANI et al., 1996; 

SCHALLER et al., 2004) (NETEA et al., 2008). 

Os neutrófilos são considerados fundamentais na proteção contra infecções fúngicas. 

Eles são responsáveis pelos principais mecanismos de defesa do hospedeiro contra a 

candidose disseminada e invasiva (SAUNUS; KAZOULLIS; FARAH, 2008) (KULLBERG 

et al., 1999). Seu papel em infecções por Candida é evidente, visto que a neutropenia é 

associada com o estabelecimento de candidose sistêmica, com graves prejuízos ao hospedeiro 

(KOH et al., 2008; PELTROCHE-LLACSAHUANGA et al., 2003; SHOHAM; LEVITZ, 

2005). Além disso, os neutrófilos estão envolvidos diretamente com a defesa contra infecções 

localizadas causadas por Candida (KOH et al., 2008; SAUNUS; KAZOULLIS; FARAH, 

2008; SCHALLER et al., 2004).  

Entre as ações antifúngicas dos neutrófilos está a capacidade de matar as pseudo-hifas 

e hifas, que são as formas invasivas de C. albicans, através de mecanismos oxidativos e não 
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oxidativos, além de matar blastoconídias de C. albicans intracelularmente, dentro de seus 

fagolisossomos (URBAN; LOURIDO; ZYCHLINSKY, 2006; URBAN et al., 2006). A 

habilidade para C. albicans estabelecer uma infecção disseminada envolve neutropenia e 

depressão da imunidade celular adaptativa do hospedeiro, além de persistência no tecido 

infectado. Estes fatos apontam para a importância tanto da imunidade celular adaptativa 

quanto à imunidade celular inata no controle das infecções por C. albicans (ROMANI, 

2004). 

C. albicans é um microrganismo oportunista que coloniza superfícies mucosas de 

humanos sem causar infecções. A ocorrência de candidose, indicando que o microrganismo 

passou do estado de comensalismo para o estado patogênico, depende de fatores 

predisponentes ambientais tais como diabetes, antibioticoterapia e imunodepressão (LEIGH 

et al., 2001; NIEWERTH; KORTING, 2002). Os mecanismos que compõe a resposta imune 

são os principais responsáveis pelo controle do estabelecimento de infecção por Candida nas 

mucosas, inclusive oral (LEIGH et al., 2002). ROS podem também atuar modificando o pH 

do ambiente e, no caso da Candida, levar a sua morte pela ação conjunta com um pH ácido 

(BIASOLI et al., 1999; MIMS et al., 1998). A presença de atividade da catalase e da 

superóxido dismutase em C. albicans aponta para um de seus mecanismos de resistência à 

destruição pelo sistema imune inato (URBAN et al., 2006), justamente evitando a sua 

eliminação pela atividade da mieloperoxidase, liberada a partir de grânulos primários de 

neutrófilos. 

Os idosos sofrem taxas muito maiores de morbidez e mortalidade causadas por 

doenças infecciosas do que os adultos jovens (GOMEZ; BOEHMER; KOVACS, 2005). A 

lesão oral mais comum em pessoas idosas é a estomatite protética (MUJICA; RIVERA; 

CARRERO, 2008; SHULMAN; RIVERA-HIDALGO; BEACH, 2005) (SAMSON; 

STRAND; HAUGEJORDEN, 2008), que é uma condição inflamatória que afeta os usuários 

de próteses removíveis, principalmente totais superiores. Tal condição está associada com a 

presença de Candida, especialmente C. albicans (BARBEAU et al., 2003; FIGUEIRAL et 

al., 2007).  

O envelhecimento é caracterizado por mudanças drásticas no sistema imunológico e o 

conjunto destas alterações é denominado imunossenescência (GINALDI et al., 2001; 

LICASTRO et al., 2005). Nesta fase, as células envolvidas com a resposta imune apresentam 
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deterioração, facilitando o estabelecimento e exacerbação de infecções e tumores (HAYNES; 

MAUE, 2009). 

Além disso, considerando-se as alterações observadas na imunossenescencia, os 

neutrófilos tornam-se funcionalmente danificados, principalmente quando desafiados por 

agentes infecciosos (AW; SILVA; PALMER, 2007; FULOP, T., JR. et al., 1997; 

PLACKETT et al., 2004; WENISCH et al., 2000). Os neutrófilos de indivíduos idosos 

apresentam capacidade microbicida diminuída contra C. albicans e, também, diminuição 

significante na produção de ROS (FULOP, T.; FORIS; LEOVEY, 1984; FULOP, T., JR. et 

al., 1997). 

Considerando este contexto, prejuízo em relação ao número ou função dos 

neutrófilos, nos idosos, poderia resultar em maior suscetibilidade a estomatite protética 

associada a Candida. O número, fenótipo, função fagocítica e a produção de citocinas e 

quimiocinas por neutrófilos de indivíduos idosos e jovens, apresentando ou não estomatite 

protética, foram avaliados após estímulo com C. albicans. 
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II. MATERIAL E MÉTODOS 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS DE ESTUDO  

 

Os indivíduos foram avaliados e selecionados nas clínicas de graduação e pós-

graduação da Disciplina de Prótese do Departamento de Prótese da Faculdade de 

Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB – USP). A avaliação clínica dos 

indivíduos teve a supervisão direta do Prof. Dr. Vinícius Carvalho Porto, do Departamento 

de Prótese (FOB – USP). Inicialmente, os pacientes e voluntários que participaram da 

pesquisa responderam uma anamnese direcionada, onde foram registrados dados clínicos 

sobre a cavidade bucal e seus tecidos e, na presença de estomatite protética, sua aparência 

clínica detalhada e sintomatologia.  

Os voluntários foram informados detalhadamente sobre a pesquisa e seus objetivos, 

enfatizando a necessidade de coleta de amostras de sangue e de dados sobre sua história 

médica e sobre a prótese total superior, quando for usuário. As coletas de material biológico 

e de dados foram realizadas após a concordância do paciente, documentada com a assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido, conforme prevê a resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde. Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa, da FOB – USP, desde 30 de novembro de 2005 (ANEXO II).    

Os critérios de inclusão e exclusão dos indivíduos foram os mesmos adotados para a 

análise de espécies de Candida, citados no Capítulo I (página 6). 

Os indivíduos selecionados foram divididos em seis grupos, cada grupo com 10 a 20 

pacientes, assim constituídos: 

- Indivíduos com idade igual ou acima de 60 anos usuários de prótese total superior 

por no mínimo dois anos: apresentando estomatite protética relacionada à Candida 

(EPC) ou sem qualquer lesão bucal induzida por microrganismo (S/ EPC); 
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- Indivíduos com idade igual ou inferior a 50 anos usuários de prótese total superior 

por no mínimo dois anos: apresentando estomatite protética relacionada à Candida 

(EPC) ou sem qualquer lesão bucal induzida por microrganismo (S/ EPC); 

- Indivíduos não usuários de próteses totais superiores e sem qualquer lesão bucal 

induzida por microrganismo (Controle): com idade igual ou acima de 60 anos 

(Idosos Controles) ou com idade igual ou inferior a 50 anos (Jovens Controles). 

As lesões de estomatite protética associadas à Candida foram diagnosticadas 

clinicamente e por meio de confirmação microbiológica da presença de Candida. Os 

pacientes com estomatite protética obrigatoriamente não apresentavam outra lesão bucal 

induzida por microrganismo ou de característica autoimune. Os limites de idade dos 

voluntários foram estabelecidos baseados nas primeiras alterações de função dos neutrófilos 

relacionadas a imunossenescência em humanos (WENISCH et al., 2000). 

 

2.  MANIPULAÇÃO DE C. albicans ATCC 10231 

 

Para as culturas de neutrófilos sanguíneos e os ensaios de fagocitose dos neutrófilos 

sanguíneos o estímulo foi feito com leveduras de C. albicans ATCC 10231. Duas alçadas 

deste fungo foram transferidas para um frasco Enlermeyer contendo 10 mL de caldo 

Sabouraud Dextrose, mantido a 24ºC por 24 a 48 horas. Em seguida, o material foi 

homogeneizado, transferido para um tubo de ensaio e centrifugado a 450xg/6 minutos/4˚C. O 

sobrenadante foi dispensado e, no precipitado, será acrescentado 10 mL de PBS estéril. Após 

a homogeneização da suspensão, esta foi novamente centrifugada 450xg/6 minutos/4˚C. O 

procedimento foi repetido duas vezes. Na última lavagem, o sobrenadante foi desprezado e 

foi colocado 1 mL de PBS no tubo. As leveduras foram contadas em Câmara de Neubauer. 

Foram feitas diluições do fungo em meio de cultura RPMI 1640 nas diferentes concentrações 

correspondentes a cada ensaio, conforme especificado nos itens subseqüentes. 
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3. COLETA DO SANGUE E SEPARAÇÃO DOS NEUTRÓFILOS 

 

10 mL de sangue venoso de cada indivíduo de todos os grupos mencionados 

anteriormente foram obtidos com o auxílio de seringa descartável heparinizada estéril. O 

sangue foi aplicado sobre os gradientes Histopaque 1119 e 1083 (Sigma Aldrich) e 

centrifugados 460xg/25 minutos/24˚C. A interface contendo os neutrófilos (segunda banda) 

foi coletada e lavada duas vezes em meio RPMI 1640 contendo 10% de soro fetal bovino 

(SFB). O precipitado foi ressuspenso em meio RPMI 10% SFB e o número de neutrófilos 

contado com o auxílio de Câmara de Neubauer. A viabilidade celular foi determinada pela 

exclusão por marcação com iodeto de propídeo e a concentração ajustada para 1x10
6 

células 

viáveis por mL de meio de cultura. 

 

4. FENOTIPAGEM PELA ANÁLISE DA EXPRESSÃO DE MOLÉCULAS DE 

SUPERFÍCIE  

 

Os neutrófilos (1x10
6
 células/mL) obtidos do sangue dos indivíduos foram lavados 

duas vezes com PBS e incubados em 100μL de PBS acrescido de 20% de soro normal de 

coelho, para bloquear ligações inespecíficas. A seguir, foram acrescentados anticorpos 

monoclonais contra moléculas humanas anti-CXCR1 (receptor de CXCL8), anti-CD66b 

(molécula relacionada à sobrevivência de neutrófilos), anti receptor do tipo Toll 2 (TLR2), 

anti-CD62L (L-selectina), anti-CD64 (receptor de alta afinidade para Fcγ), anti-CD69 

(marcador de ativação leucocitária), anti- CD11b (MAC-1) e anti-CD206 (receptor de 

manose), conjugados a fluorocromos fluoresceína isoticianato (FITC) e ficoeritrina (PE) que 

emitem luz em diferentes comprimentos de onda (FL1 e FL2, respectivamente). Anticorpos 

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

utilizados para que fossem descontadas as fluorescências emitidas inespecificamente. Após 

incubação em geladeira, as amostras foram lavadas em PBS-BSA, acrescidas de 300 μL de 

PBS-BSA e analisadas em citômetro de fluxo, utilizando-se o programa “CellQuest”. 
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5. ENSAIO DE FAGOCITOSE 

 

Os neutrófilos sanguíneos obtidos de todos os voluntários foram avaliados quanto à 

capacidade fagocítica. As células e as leveduras viáveis de C. albicans ATCC 10231 

opsonizadas com soro anti-Candida humano foram acomodados na proporção de 1 célula:1 

levedura, em microtubos e mantidos por 30 e 120 minutos em incubadora a 37˚C/5%CO2. 

Em seguida, os microtubos foram centrifugados a 350 xg/ 10 minutos e o precipitado foi 

ressuspenso em PBS (pH 7,2) e distribuído em lamínulas de vidro para microscopia tratadas 

com poli-L-lisina. Os neutrófilos fagocitando ou não as leveduras de C. albicans foram 

analisados após coloração com laranja de acridina (0,05 mg/mL de PBS) e visualizados 

através de luz ultravioleta em microscópio de fluorescência Axiostar plus HBO 50/AC 

(Zeiss, Germany). A viabilidade das leveduras dentro dos neutrófilos também foi analisada. 

A coloração verde das leveduras indicava DNA intacto e a cor laranja indicava DNA 

fragmentado. Os resultados da atividade fagocítica bem como a viabilidade das leveduras 

internalizadas foram expressos como a média de porcentagem de neutrófilos contendo ao 

menos uma levedura pela contagem de 10 campos aleatórios. Todos os ensaios foram 

preparados e analisados em duplicata. 

 

6. DOSAGEM DE PRODUÇÃO DE CITOCINAS IN VITRO POR NEUTRÓFILOS 

SANGUÍNEOS 

 

Os neutrófilos obtidos do sangue periférico de todos os voluntários foram cultivados 

para a avaliação da função imunomodulatória contra C. albicans. Os neutrófilos foram 

incubados a 37ºC em estufa 5% CO2 e desafiados ou não (controle negativo) in vitro com C. 

albicans ATCC 10231 viável em placas de 24 poços, a uma concentração de 1x10
6
 

neutrófilos/mL por poço. Nos poços correspondentes, foram colocados 100 µL de suspensões 

de 1x10
4
 leveduras viáveis. De forma semelhante, os neutrófilos foram desafiados com 

lipopolissacarídeo (LPS) de Escherichia coli (10 ng/mL) para controle positivo das reações. 

Após 1, 4 e 18 horas, o conteúdo de cada poço foi aspirado e depositado em microtubos, 

centrifugados a 450xg/6 minutos/4˚C; os sobrenadantes serão coletados e congelados a –
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80ºC para dosagens de citocinas. A viabilidade das células dos precipitados foi determinada 

após 1, 4 e 18 horas, através da marcação com anexina V conjugada a FITC e iodeto de 

propídeo e visualizada por microscópio de fluorescência.  

Os sobrenadantes removidos das culturas celulares foram submetidos ao “Enzyme 

Linked Immunosorbent Assay” (ELISA), sendo avaliadas as seguintes citocinas, com função 

imunomodulatória: IL-4, IL-10, IL-12, CXCL8, GM-CSF e TNF-α. Placas de 96 poços 

foram sensibilizadas com anticorpo monoclonal primário (captura/ 100µL por poço) diluído 

em tampão de ligação carbonato/bicarbonato, de acordo com especificações do fabricante. 

No dia seguinte, as placas foram lavadas quatro vezes com PBS/Tween 20. Os bloqueios dos 

anticorpos para evitar ligação inespecífica foram feitos com PBS contendo 10% SFB por 1 

hora a temperatura ambiente (Kit OPTSEia, BD Biosciences). As placas foram novamente 

lavadas com PBS/Tween 20 e as citocinas recombinantes e as amostras obtidas das culturas 

de neutrófilos foram colocadas nos poços. Após 3 horas de incubação a 37˚C, as placas 

foram lavadas, os anticorpos secundários biotinilados e a estreptoavidina peroxidase foram 

diluídos em PBS 10% SFB e colocados nos poços. Após novas lavagens, a reação foi 

revelada pela adição tetrametilbenzidina e H2O2. Após 40 minutos, a reação foi interrompida 

com H2SO4 4N, e o resultado lido em leitor de ELISA, a 492nm. 

 

7. ANÁLISE ESTATÍSTICA. 

 

Todos os dados, exceto as dosagens de citocinas, foram analisados através do teste de 

ANOVA e Teste de Tukey. As dosagens de citocinas foram analisadas pelo teste de ANOVA 

de dois critérios e o teste de Bonferroni. Para verificação de possíveis diferenças entre os 

grupos analisados, adotou-se o nível de significância igual a 5%. 
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III. RESULTADOS 

 

1. Quantificação e função fagocítica de neutrófilos isolados do sangue. 

 

Para iniciar todos os experimentos envolvendo neutrófilos de sangue, o número destas 

células isoladas de cada amostra foi determinado. Os indivíduos com EPC apresentaram 

número significantemente maior de neutrófilos isolados do sangue periférico, 

independentemente do grupo etário (Figura 1A). Provavelmente, este resultado reflete a 

presença da doença local (EPC) nestes indivíduos. 

Ao analisarmos a função destas células, demonstramos que neutrófilos sanguíneos de 

idosos (EPC- 43,4 ± 4,1%, S/ EPC- 49,1± 8,5% e Controle- 49,7 ± 6,3%) apresentaram 

menor capacidade fagocítica contra C. albicans após 30 minutos em comparação aos grupos 

correspondentes jovens (Fig. 1B). Após duas horas de ensaio, houve um discreto aumento na 

atividade fagocítica dos neutrófilos sanguíneos dos indivíduos de todos os grupos avaliados, 

com exceção dos idosos com (37,1 ± 5,1%) e S/ EPC (46,3 ± 7,6%, Figura 1B). Assim, os 

neutrófilos sanguíneos dos idosos não fagocitaram C. albicans com a mesma eficiência que 

os neutrófilos isolados de jovens, independente da presença de EPC (Figura 1B).  

A partir dos ensaios de fagocitose, foi avaliada a viabilidade das leveduras de C. 

albicans ingeridas pelos neutrófilos, através da coloração com laranja de acridina (verde em 

leveduras com DNA intacto e laranja quando o DNA está fragmentado). Os resultados 

obtidos mostraram que, após 30 minutos de ensaio fagocítico, a maioria das leveduras 

ingeridas pelos neutrófilos sanguíneos de todos os indivíduos idosos com (EPC- 70,3 ± 3,8%, 

Figura 1C) e sem estomatite protética (S/ EPC – 59,9 ± 6,7% e Controle - 57,9 ± 5,7%) e dos 

jovens portadores de estomatite protética (62,2 ± 5,7%) permanecia viável (Figura 1C). Após 

duas horas de ensaio, a viabilidade das leveduras diminuiu consideravelmente em todos os 

grupos de idosos (Figuras 1C e 2C-2F). Porém, a viabilidade das leveduras foi 

significativamente menor, após fagocitose por neutrófilos de jovens controles, nos dois 

tempos avaliados; estes indivíduos tiveram os menores valores de leveduras fagocitadas 

viáveis em ambos os tempos de análises (de 46,3±10% a 21,6±3,5%) (Figuras 1C e 2A-B). 

No grupo de jovens com EPC, 48 ± 3% das leveduras permaneciam viáveis após duas horas 

do início do ensaio fagocítico. 
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Figura 1. Número e função fagocítica de neutrófilos isolados do sangue periférico. O 

sangue dos idosos com EPC (■, n= 25), idosos sem EPC e usuários de PTS (▲, n= 20), 

idosos não usuários de prótese total (●, n=15), jovens com EPC (□, n= 14), jovens sem DRS 

e usuários de PTS (∆, n= 8) e jovens não usuários de  prótese total (○, n= 20) foram coletados 

e (A) o número absoluto de neutrófilos foi determinado. Neutrófilos viáveis foram incubados 

com leveduras opsonizadas de C. albicans (1:1) e (B) a fagocitose e (C) viabilidade de 

leveduras fagocitadas foram determinadas. Os resultados representam a média ± EPM de 

indivíduos testados individualmente. Os dados foram analisados pelo teste de Tukey e 

símbolos iguais diferem estatisticamente, * e # P < 0,05, ** e # P< 0,01, *** P< 0,001. PTS= 

Prótese total superior 
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Figura 2. Função fagocítica de neutrófilos isolados do sangue periférico. Neutrófilos 

isolados do sangue de voluntários com EPC (A, n= 25), idosos sem EPC e usuários de PTS 

(C, n= 24), idosos não usuários de prótese total (E, n=14), jovens com EPC (B, n= 14), 

jovens sem EPC e usuários de PTS (D, n=8) e jovens não usuários de prótese total (F, n= 20) 

foram coletados e (A - F) incubados com leveduras opsonizadas de C. albicans ATCC 10231 

por 30 min e 2 h. As setas indicam leveduras viáveis (verde) e mortas (laranja) dentro dos 

neutrófilos. PTS = Prótese total superior 
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2.  Expressão de moléculas por neutrófilos sanguíneos, envolvidas na resposta imune 

contra microrganismos. 

 

A porcentagem de expressão das moléculas CXCR1, CD62L, CD206, CD69, CD64, 

CD11b, CD66b e TLR2 em neutrófilos sanguíneos dos indivíduos com e sem EPC, além da 

análise da intensidade de expressão, foram determinadas.   

Não houve qualquer diferença significante entre os grupos estudados quanto ao total 

de neutrófilos expressando CXCR1, CD206, CD69, CD64, CD11b e CD66b (Figuras 3A, 

3C-G).  

Menores porcentagens de neutrófilos expressando CD62L foram obtidas do sangue 

dos grupos idosos, independente da presença da EPC (Figura 3B). Essas diferenças foram 

estatisticamente significantes quando comparados idosos com e sem EPC e os grupos 

correspondentes jovens (Figura 3B). Ainda, os resultados mostraram que quantidades 

significantemente menores de neutrófilos expressavam TLR2 no sangue de idosos, 

independente da EPC (Figura 3H). 

Quando a intensidade de expressão das moléculas foi analisada, os resultados 

mostraram que a expressão de CXCR1 estava significantemente diminuída em neutrófilos de 

todos os grupos de indivíduos idosos e nos jovens com EPC (Figura 4A). Além disso, os 

neutrófilos sanguíneos destes mesmos grupos de indivíduos também tinham expressão 

diminuída de CD62L e CD11b (Figuras 4B e 4G). Estes dados mostram que a expressão de 

CXCR1, CD62L e CD11b é menor nas células de idosos em comparação com jovens de 

grupos correspondentes. No entanto, a expressão diminuída destas moléculas foi identificada 

também nos grupos de jovens indivíduos com EPC (Figuras 4A-4B e 4G).  

Maior expressão de CD206 e CD69 foi identificada em neutrófilos do sangue de 

idosos com EPC (P < 0,05) em comparação com os grupos de idosos sem a doença (Figuras 

4C-4D). No entanto, esta diferença não foi estatisticamente significante.  

Por outro lado, os resultados obtidos evidenciaram que a expressão de CD64 

ocorreu em maior quantidade apenas no grupo de indivíduos jovens com EPC (Figura 4E). 
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A análise de CD66b foi determinada e os resultados mostraram que não houve 

diferença significante na expressão desta molécula pelos neutrófilos do sangue entre todos os 

grupos avaliados (Figura 4F).  

O receptor de padrões moleculares associados aos patógenos TLR2 foi avaliado. 

Nossos resultados demonstraram que a intensidade de expressão de TLR2 por neutrófilos do 

sangue foi semelhante em todos os grupos analisados (Figura 4H). 
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Figura 3. Análise do fenótipo de neutrófilos do sangue periférico. Leucócitos 

polimorfonucleares obtidos do sangue periférico de voluntários idosos com EPC (n= 10, 

colunas fechadas), idosos usuários de PTS sem EPC (n= 10, colunas cinza), idosos não 

usuários de PTS (n= 10, colunas abertas), jovens usuários com EPC (n= 10, colunas 

fechadas), jovens sem EPC e usuários de PTS (n= 7, colunas cinza) e jovens não usuários de 

prótese total (n= 10, colunas abertas) foram purificados e a porcentagem destas células 

expressando CXCR1 (A), CD62L (B), CD206 (C), CD69 (D), CD64 (E), CD11b (G) e TLR2 

(H) foi determinada por citometria de fluxo (A- H). As barras representam os valores da 

média ± EPM da porcentagem de neutrófilos positivos para cada molécula. Os dados foram 

analisados pelo teste ANOVA e Tukey e símbolos iguais diferem estatisticamente e * e # 

P<0,05, **P<0,01, *** P<0,001. PTS= Prótese total superior 
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Figura 4. Análise da média de intensidade de fluorescência de receptores de membrana 

de neutrófilos do sangue periférico. Leucócitos polimorfonucleares obtidos do sangue 

periférico de voluntários idosos e jovens com EPC (colunas fechadas), idosos e jovens 

usuários de PTS sem EPC (colunas cinza), idosos e jovens não usuários de prótese total 

(colunas abertas), foram avaliados quanto a expressão de CXCR1, CD62L, CD206, CD69, 

CD64, CD11b e TLR2 por citometria de fluxo (A- H). As barras representam os valores da 

média ± EPM da porcentagem de neutrófilos positivos para cada molécula. Os dados foram 

analisados pelo teste de Tukey e símbolos iguais diferem estatisticamente, * e # P < 0, 05, 

**P < 0, 01, *** P<0,001. PTS= Prótese total superior 
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3. Dosagem de citocinas IL4, IL-10, IL-12, TNF-alfa, CXCL8 e GM-CSF.  

 

3.1. IL-4 e IL-10 

 

Os resultados obtidos demonstraram que, embora fossem verificadas diferenças após 

1 hora de cultura, os neutrófilos de indivíduos de todos os grupos analisados secretaram 

níveis estatisticamente semelhantes de IL-4 (Figura 5A). 

Após 4 horas de cultura a detecção de IL-4 nas culturas de neutrófilos desafiados com 

C. albicans diminuiu em todos os grupos de indivíduos sem EPC (Figura 5A). Estes valores 

se mantiveram baixos em 18 horas de cultura (Figura 5A). 

Os neutrófilos de pacientes com EPC, tanto idosos quanto jovens, produziram níveis 

significantemente mais altos de IL-4, quando estimulados com C. albicans em 4 e 18 horas 

de cultura (Figura 5A). Entretanto, esta produção não era diferente entre os grupos na 

ausência de estímulo (Meio, Figura 5A), indicando que estas diferenças estavam relacionadas 

com o estímulo com o patógeno e não com produção espontânea de IL-4 pelos neutrófilos. 

Embora neutrófilos de jovens com EPC estimulados com LPS tenham secretado altos níveis 

desta citocina após 18 horas, a produção de IL-4 por neutrófilos dos pacientes com EPC 

geralmente foi mais elevada após o contato com C. albicans do que com LPS (Figura 5A). 

A dosagem de IL-10 nas culturas de neutrófilos mostrou que idosos sem EPC, 

usuários ou não de PTS, produziram maiores níveis desta citocina do que as células dos 

grupos jovens correspondentes, quando desafiados com C. albicans por 1 hora (Figura 5B). 

Este dado também se repetiu quando se comparou o grupo de jovens com EPC com ambos os 

grupos controles jovens usuários ou não de PTS sem EPC. 

Porém, os neutrófilos do sangue dos idosos produziam a mesma quantidade da 

citocina em 4 horas de estímulo com C. albicans, independentemente da EPC (Figura 5B). 

Estes níveis de IL-10 foram estatisticamente diferentes quando comparados com aqueles das 

culturas de neutrófilos de jovens sem EPC (Figura 5B).  Porém, neutrófilos do grupo de 

jovens com EPC também secretaram mais IL-10 do que jovens sem EPC. Após 18 horas de 

contato com o fungo, os níveis de IL-10 eram mais elevados apenas nas culturas de 
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neutrófilos estimulados de pacientes com EPC, independentemente da faixa etária dos 

pacientes analisados (Figura 5B). Quando as células de idosos e jovens com EPC foram 

estimuladas com LPS foi detectado aumento nos níveis de IL-10; porém, a resultante foi 

inferior a aquela verificada com estímulo por C. albicans (Figura 5B).  
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Figura 5. Dosagem de citocinas IL-4 e IL-10. Os neutrófilos do sangue periférico de idosos 

e jovens com EPC (■, n= 25 e □, n= 14), idosos e jovens sem EPC usuários de PTS (▲ n= 

24 e ∆,  n= 7), idosos e jovens não usuários de prótese total (●, n= 15 e ○, n= 20), foram 

purificados e 1x10
6 

 desafiados in vitro ou não com leveduras de Candida albicans ATCC 

10231 (100:1) ou LPS (10 ng/mL). Após 1h, 4 h e 18h, o sobrenadante foi coletado e as 

dosagens de IL-4 (A) e IL-10 (B) foram avaliadas por ELISA. Os resultados representam a 

média da produção da citocina ± EPM na ausência e presença de C. albicans testada 

individualmente em triplicata. Os dados foram analisados pelo teste ANOVA a dois critérios 

e teste de Bonferroni, *
 
P< 0,05, ** P< 0,01 e ***P<0,001, quando comparados grupos EPC 

e seus respectivos controles. PTS= Prótese total superior 
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3.2. IL-12 e TNF-α 

 

A dosagem de IL-12 evidenciou maior produção pelos neutrófilos de jovens usuários 

de PTS sem EPC em comparação com seus correspondentes idosos e também com jovens 

com EPC após 1 hora de cultura com C. albicans (Figura 6A). Em 4 horas de estímulo com 

C. albicans, o nível de IL-12 foi mais alto apenas no grupo de idosos sem EPC usuários de 

PTS quando comparados aos seus correspondentes jovens e aos idosos com EPC (Figura 

6A). Após 18 horas, os resultados mostram que neutrófilos de idosos com EPC secretaram 

mais IL-12 do que seus correspondentes jovens (Figura 6A). Porém, esta diferença foi 

significante apenas quando comparados os grupos de idosos sem EPC com idosos com EPC 

(P < 0,01). 

A análise da produção de TNF-α mostra que nenhuma diferença foi detectada entre 

todos os grupos analisados em 1, 4 e 18 horas de cultura de neutrófilos estimulados ou não 

com C. albicans (Figura 6B). Embora os neutrófilos sistêmicos de todos os grupos não 

tenham produzido níveis significantes de TNF-α após contato com o fungo, o estímulo com 

LPS induziu secreção mais alta desta citocina, especialmente nas culturas de neutrófilos de 

jovens com e sem EPC no tempo de 18h (P<0.01, Figura 6B). 
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Figura 6. Dosagem de citocinas IL-12 e TNF-α. Os neutrófilos do sangue periférico de 

idosos e jovens com EPC (■, n= 25 e □, n= 14), idosos e jovens sem EPC usuários de PTS 

(▲ n= 24 e ∆,  n= 7), idosos e jovens não usuários de prótese total (●, n= 15 e ○, n= 20), 

foram purificados e 1x10
6 

 desafiados in vitro ou não com leveduras de Candida albicans 

ATCC 10231 (100:1) ou LPS (10 ng/mL). Após 1h, 4 h e 18h, o sobrenadante foi coletado e 

a dosagem de IL-12 (A) e TNF-α (B) foi avaliada por ELISA. Os resultados representam a 

média da produção da citocina ± EPM na ausência e presença de C. albicans testada 

individualmente em triplicata. Os dados foram analisados pelo teste ANOVA a dois critérios 

e teste de Bonferroni e ** P < 0,01 e ***P < 0,001 quando comparados grupos EPC e seus 

respectivos controles. PTS= Prótese total superior 
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3.3. CXCL8 e GM-CSF 

 

A produção de CXCL8 pelos neutrófilos, espontânea ou frente ao estímulo com C. 

albicans, aumentou em função do tempo em todos os grupos analisados (Figuras 7A).  

Os níveis de CXCL8 foram mais baixos nas culturas de neutrófilos de pacientes com 

EPC tanto idosos quanto jovens após 4 horas de desafio com C. albicans (Figura 7A). É 

muito interessante observar que os neutrófilos dos pacientes com EPC mantiveram a mesma 

secreção de CXCL8 tanto na presença quanto na ausência de C. albicans (Figura 7A). Ao 

analisar o grupo de idosos usuários de PTS sem EPC foi verificado um aumento significante 

na produção de CXCL8 em 4 horas de estímulo com C. albicans ou com LPS. Estes valores 

se mantiveram semelhantes quando comparados com aqueles detectados após 18 horas de 

cultura com C. albicans ou com LPS (Figura 7A). Porém, em 18 horas de estímulo os níveis 

se elevaram, havendo aumento na detecção de CXCL8 na presença de C. albicans em todos 

os outros grupos (Figura 7A). Entretanto, este aumento detectado nas culturas de neutrófilos 

de idosos foi significantemente menor do que nos grupos jovens correspondentes. 

A análise da produção de GM-CSF mostrou que os neutrófilos de jovens usuários ou 

não de PTS sem EPC secretaram significantemente maiores taxas deste fator de crescimento 

quando estimulados com C. albicans ou LPS por 1 e 4 horas, quando comparados com 

grupos correspondentes idosos ou com jovens com EPC (Figura 7B). Esta diferença 

significante ainda foi detectada entre jovens usuários de PTS sem EPC em 18 horas de 

cultura de neutrófilos com C. albicans ou LPS (Figura 7B).  

De uma maneira geral, os neutrófilos do sangue periférico de indivíduos idosos de 

todos os grupos analisados produziram menor quantidade de GM-CSF, de maneira 

independente da EPC (Figura 7B). Além disso, os dados mostram que a produção deste fator 

de crescimento e sobrevivência de neutrófilos, na presença de ambos os tipos de estímulo, se 

mantinha semelhante à produção basal (Meio). Isto evidencia que mesmo ativadas, estas 

células de idosos não responderam produzindo GM-CSF, ao menos até 18 horas.  
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Figura 7. Dosagem de citocinas CXCL8 e GM-CSF. Os neutrófilos do sangue periférico 

de idosos e jovens com EPC (■, n= 25 e □, n= 14), idosos e jovens sem EPC usuários de PTS 

(▲ n= 24 e ∆,  n= 7), idosos e jovens não usuários de prótese  total (●, n= 15 e ○, n= 20), 

foram purificados e 1x10
6 

 desafiados in vitro ou não com leveduras de Candida albicans 

ATCC 10231 (100:1) ou LPS (10 ng/mL). Após 1h, 4 h e 18h, o sobrenadante foi coletado e 

a dosagem de CXCL8 (A) e GM-CSF (B) foi avaliada por ELISA. Os resultados representam 

a média da produção da citocina ± EPM na ausência e presença de C. albicans testada 

individualmente em triplicata. Os dados foram analisados pelo teste ANOVA a dois critérios 

e teste de Bonferroni e ** P < 0,01 e ***P < 0,001 quando comparados grupos EPC e seus 

respectivos controles ou idosos e jovens de grupos correspondentes. PTS= Prótese total 

superior 
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IV. DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho, objetivou-se avaliar o número e a função de neutrófilos do sangue 

periférico de indivíduos idosos e jovens apresentando ou não EPC.  Embora na EPC não haja 

invasão tecidual profunda com disseminação fúngica em indivíduos imunocompetentes, os 

dados mostraram que os pacientes com EPC apresentavam número significantemente maior 

de neutrófilos na corrente sanguínea do que os grupos controles de idade correspondente. 

Entretanto, estas células tinham funções fagocítica e microbicida diminuídas frente à C. 

albicans. A capacidade fungicida atenuada foi verificada também nos neutrófilos sanguíneos 

dos indivíduos idosos sem EPC. Estes resultados demonstram que a defesa contra C. albicans 

pelos neutrófilos está afetada em indivíduos com EPC, e que o avanço da idade pode tornar 

estas células menos eficazes na eliminação de C. albicans, refletindo fenômenos conhecidos 

da Imunossenescência (PANDA et al., 2009; SHANLEY et al., 2009). Segundo alguns 

autores, o comprometimento da capacidade fagocítica pode ocorrer devido à interação 

ineficiente entre receptores de superfície dos neutrófilos e o patógeno (BUTCHER, S.; 

CHAHEL; LORD, 2000; BUTCHER, S.K. et al., 2001; WENISCH et al., 2000). 

Assim, possíveis alterações na expressão de moléculas poderiam estar envolvidas 

com a diminuição de fagocitose e da ativação microbicida por neutrófilos do sangue dos 

pacientes com EPC. Por esta razão, o fenótipo destas células foi determinado por meio de 

citometria de fluxo. Os resultados mostraram que neutrófilos sanguíneos dos indivíduos dos 

grupos de idosos expressavam CD62L e TLR2 em menor porcentagem. Porém, esta alteração 

não foi observada nas células dos jovens com EPC, indicando uma característica de 

neutrófilos na imunossenescência, e não relacionada com a EPC. A regulação negativa de 

CD62L em neutrófilos isolados de indivíduos idosos já havia sido descrita previamente (DE 

MARTINIS; MODESTI; GINALDI, 2004). Este dado pode indicar um possível estado de 

ativação prévio destas células, visto que neutrófilos ativados expressam menores níveis de 

CD62L (BORREGAARD et al., 1994). CD62L ou L-selectina é altamente expressa em 

neutrófilos em repouso, sendo responsável por mediar interação entre neutrófilo e endotélio 

durante a diapedese. Esta molécula tem sua expressão diminuída durante a ativação e 

migração de neutrófilos para sítios extravasculares, podendo ser usada como marcador de 

ativação de neutrófilos (KISHIMOTO et al., 1989; LEE et al., 1992). A ativação via TLR2 

regula importantes funções dos neutrófilos, incluindo adesão, geração de espécies reativas de 
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oxigênio e liberação de quimiocinas, bem como ativação de vias de sinalização intracelulares 

como a via do fator nuclear de ativação B (NF–kB) (ROEDER et al., 2004; SABROE; 

DOWER; WHYTE, 2005; VILLAMON et al., 2004). Assim, a diminuição na quantidade de 

neutrófilos expressando TLR2 pode indicar células com menor capacidade de responder a 

estímulos antigênicos. De fato, os neutrófilos de pacientes com EPC, bem como de idosos 

controles, produziram menores níveis de CXCL8, quando estimulados por C. albicans 

durante 4 horas. Também, CXCL8 foi menos detectada em neutrófilos de idosos com ou sem 

EPC, em 18 horas de estímulo com C. albicans. Estes dados podem significar que neutrófilos 

sanguíneos de idosos, frente a C. albicans, têm baixa produção desta quimiocina e/ou 

consumo rápido da mesma, visto que estas células tinham maior sobrevivência in vitro do 

que aquelas dos jovens (dados não mostrados). Esta relação entre os neutrófilos sanguíneos 

de idosos e baixos níveis de CXCL8 parece ser característica do desafio frente à C. albicans, 

já que níveis altos desta quimiocina foram observados após desafio celular com LPS por 18 

horas, mostrando que estas células foram mais bem estimuladas por componentes de 

bactérias do que de fungos. Da mesma forma, TNF-α foi mais intensamente secretado por 

neutrófilos estimulados com LPS do que com C. albicans. No entanto, níveis de TNF-α 

foram similares entre todos os grupos analisados e após ambos os tipos de estímulo. Pelo fato 

de menores porcentagens de neutrófilos obtidos de idosos expressarem TLR2 e produzirem 

níveis de TNF-α similares entre os grupos, acreditamos que outros receptores, que não o 

TLR2, podem estar ativando a produção de TNF-α por estas células, como o CD66b 

(Schröder et al, 2006; Drewniak et al, 2008), por meio de mecanismos compensatórios. 

A análise da intensidade de expressão das moléculas nos neutrófilos sanguíneos 

mostrou que CXCR1, CD62L e CD11b eram significativamente menos expressas nas células 

de idosos (com e sem EPC) e de jovens com EPC. A molécula CXCR1, receptor de CXCL8, 

é expressa em todos os neutrófilos, funcionando como marcador molecular destes leucócitos 

(Lee et al, 1992). A redução de CXCR1 e CD62L pode prejudicar a função de CD11b nos 

mecanismos de diapedese por neutrófilos (BORREGAARD et al., 1994; KISHIMOTO et al., 

1989). Estes dados indicam que o envelhecimento pode gerar redução na chegada de 

neutrófilos em resposta a eventos quimiotáticos. Além disso, alterações nos processos de 

migração dos neutrófilos podem ter predisposto estes indivíduos a EPC, já que ambos os 

grupos com EPC tinham menor expressão de CXCR1 e CD62L em neutrófilos sanguíneos. 

Torna-se de grande importância o estudo de polimorfismos genéticos envolvendo a expressão 

destes receptores. O CD11b é uma molécula com importante função fagocítica nestas células 
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(ROSS 2000; BORREGAARD et al., 1994) É interessante observar que, apesar dos 

neutrófilos de todos os grupos de idosos e dos jovens com EPC apresentarem características 

de ativação, a diminuição de CD11b pode indicar o contrário. Provavelmente, embora estas 

células possuam estas diferenças fenotípicas, isso não signifique que estejam em estado de 

ativação funcional, evidenciada pela baixa expressão de outras moléculas relacionadas com 

ativação de leucócitos como CD206, CD69 e CD64 (ATZENI et al., 2004; ATZENI et al., 

2002; KISHIMOTO et al., 1989; LEE et al., 1992; MCEVER; MOORE; CUMMINGS, 

1995; NUUTILA et al., 2007; TAYLOR; GORDON; MARTINEZ-POMARES, 2005). 

Os resultados revelaram ainda que os neutrófilos do sangue dos pacientes com EPC 

apresentaram aumento significante na produção de IL-4 e IL-10 quando desafiados com C. 

albicans, independentemente da idade do indivíduo. Estas citocinas estão relacionadas com 

suscetibilidade a candidose persistente, e este dado demonstra alterações nos neutrófilos 

destes indivíduos, que podem estar influenciando a resposta frente à C. albicans, resultando 

em predisponência sistêmica adicional, já que a EPC é uma condição multifatorial 

(CAMARGO et al., 2009; FIGUEIRAL et al., 2007; KOSONEN et al., 2006; MOLERO et 

al., 2005). Aparentemente, de acordo com nossos resultados, indivíduos com EPC têm 

neutrófilos sanguíneos com tendência a resposta Th2 (não protetora) (HADDAD; 

FAHLMAN, 2002) frente a C. albicans. Embora IL-12 tenha sido secretada por neutrófilos 

de indivíduos com EPC estimulados com C. albicans, os níveis eram menores do que os de 

IL-4 e IL-10 nas mesmas amostras. Talvez os neutrófilos tenham secretado IL-12 pré-

formada, independentemente de cascatas de sinalização intracelular, visto que estas células 

possuem IL-12p70 estocada em sua membrana para liberação imediata após contato com 

patógenos (QUINONES et al., 2000). 

A análise dos sobrenadantes das culturas de neutrófilos sanguíneos estimulados com 

C. albicans e LPS mostrou que indivíduos idosos produziram menores níveis de GM-CSF, 

independentemente da EPC. Neutrófilos obtidos do sangue de jovens com EPC também 

apresentarem baixa secreção de GM-CSF; este resultado ocorreu apenas quando estimulados 

com C. albicans, mas não com LPS, mostrando ativação insatisfatória frente a este estimulo 

específico. Estudos anteriores têm evidenciado esta alteração em idosos, relacionando com 

uma menor ativação de TLR2 (GASPAROTO et al., 2009; KLEIN et al., 2000; VAN PELT 

et al., 1996; WEI et al., 1996).  
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Assim, os dados obtidos no presente trabalho demonstram que os neutrófilos do 

sangue dos pacientes apresentando EPC têm diferenças fenotípicas e funcionais em relação 

aos indivíduos sem EPC, que podem estar relacionadas com polimorfismos gênicos, 

facilitando a persistência da EPC. Além disso, estas células exibem produção de citocinas do 

padrão Th2. Também, nossos dados demonstraram que os neutrófilos de idosos possuem 

mudanças fenotípicas e funcionais, em especial a baixa produção de CXCL8 e GM-CSF após 

desafio com C. albicans, sugerindo maior vulnerabilidade à infecções e doenças associadas 

com C. albicans.  
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V. CONCLUSÕES 

 

Os indivíduos com estomatite protética associada a Candida apresentam danos na 

função de neutrófilos do sangue periférico. Modificações de fenótipo associadas com 

ativação e fagocitose podem estar relacionadas com uma resposta imune ineficaz, 

favorecendo a instalação e/ou persistência da doença. Os neutrófilos do sangue de pacientes 

com estomatite protética secretaram altos níveis de citocinas Th2, IL-4 e IL-10, e baixos 

níveis de GM-CSF e apresentaram baixa atividade fungicida após desafio com C. albicans, e 

menor expressão ex vivo de CXCR1, CD62L e CD11b, sugerindo uma predisposição 

individual à doença, envolvendo alterações nos mecanismos imunes dos neutrófilos, 

especialmente contra C. albicans. Além disso, o estudo evidenciou que neutrófilos 

sanguíneos de idosos exibem mudanças fenotípicas (porcentagem diminuída de células 

expressando TLR2 e CD62L, menor expressão de CD11b, CXCR1 e CD62L) e prejuízo na 

resposta contra C. albicans, com baixa taxa de fagocitose e de morte do patógeno, e menor 

produção de CXCL8 e GM-CSF. Estas alterações associadas com imunossenescência podem 

tornar os idosos mais suscetíveis a doenças associadas a C. albicans.  
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RESUMO  

 

 

A saliva é composta por células e fatores solúveis que desempenham proteção 

contra a invasão de microrganismos. Os neutrófilos são os fagócitos mais abundantes na 

saliva e participam na defesa contra patógenos no local, evitando o desenvolvimento de 

infecções orais. Os indivíduos com estomatite protética associada a Candida (EPC) 

apresentam danos na função e fenótipo de neutrófilos do sangue. Assim, a análise destas 

células que migraram para o microambiente oral tornou-se necessária. Saliva de idosos e 

jovens com EPC foram coletadas e a função e fenótipo dos neutrófilos salivares foram 

avaliadas. Citocinas e quimiocinas na saliva que estão relacionadas com a resposta contra 

infecções por C. albicans foram determinadas. Os indivíduos com EPC apresentaram 

defeitos na função fagocítica e na destruição de C. albicans, independente da idade. Estes 

pacientes tinham altos níveis de IL-4 e IL-10 bem como baixos níveis de IL-12 na saliva. 

Ainda, observou-se menor porcentagem de neutrófilos salivares expressando TLR2 em 

jovens com EPC e em todos os idosos (com e sem EPC). Idosos com EPC possuíam menos 

neutrófilos expressando CD11b, CD66b e CD206 quando comparados dados deste grupo 

com jovens com EPC, além de altas concentrações de CXCL8 e TNF-α. Concentrações 

baixas de IFN-γ e menor porcentagem de neutrófilos expressando CD64 foram detectadas na 

saliva de todos os idosos, independentemente da EPC. Os resultados indicam diferenças nos 

neutrófilos salivares e componentes solúveis da saliva de pacientes com EPC. Também, 

mudanças associadas com a Imunossenescência podem tornar os idosos mais suscetíveis a 

candidose. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Durante o envelhecimento, ocorrem inúmeras alterações numéricas e fenotípicas nas 

células do sistema imune inato ou adaptativo (FULOP et al., 1997; HAYNES; MAUE, 2009; 

LICASTRO et al., 2005; PANDA et al., 2009; PLACKETT et al., 2004; SHANLEY et al., 

2009; WENISCH et al., 2000). Os neutrófilos, por exemplo, são células que podem 

demonstrar diferenças quanto ao número, ativação e função, na senescência; embora os dados 

na literatura sejam contrastantes, necessitando um maior esclarecimento quanto à 

participação desta célula no contexto dos mecanismos de defesa do idoso contra os diferentes 

patógenos.  

Os neutrófilos são as células encontradas em maior número na mucosa oral, 

contribuindo de forma efetiva para o controle da infecção (VAN DYKE; LEVINE; GENCO, 

1985). A saliva desempenha importante papel na defesa oral, visto que muitas células 

leucocitárias são encontradas entre seus componentes, mesmo em casos de ausência de 

patologia oral ou cáries dentárias (SCULLY, 1982).  

Os neutrófilos obtidos da saliva mostram diferenças morfológicas, fenotípicas e de 

função quando comparados aos neutrófilos do sangue periférico (TAKUBO et al., 1997). 

Também são verificadas diferenças na atividade imunológica dos neutrófilos salivares frente 

a diferentes patógenos bucais (LUKAC et al., 2003). 

A presença de neutrófilos na cavidade bucal está envolvida diretamente com a 

proteção contra infecções. A infiltração de neutrófilos é a característica marcante nas lesões 

bucais por Candida albicans (C. albicans), e a sua ausência está relacionada ao agravamento 

da candidose oral (FARAH et al., 2001).  

C. albicans é o fungo mais comumente isolado da cavidade bucal de humanos na 

ausência (BUDTZ-JORGENSEN; STENDERUP; GRABOWSKI, 1975) ou presença de 

candidose oral (VITKOV et al., 2002). A invasão da mucosa bucal, com o aparecimento de 

placas, surge como conseqüência de características inerentes ao fungo e ao hospedeiro 

(revisto por FOTOS; HELLSTEIN; VINCENT, 1991).  

A doença bucal por Candida pode variar desde leve envolvimento de superfície 

mucosa até quadros graves de doença localizada, levando a uma infecção que acomete outras 
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regiões mucosas do trato gastrintestinal. Estes casos graves podem ocorrer em indivíduos 

imunossuprimidos e em idosos (KULAK-OZKAN; KAZAZOGLU; ARIKAN, 2002; 

MCMULLAN-VOGEL et al., 1999). 

A estomatite protética apresenta prevalência muito alta em usuários de prótese total. 

O local das lesões corresponde à área de mucosa coberta pela prótese (REEVE; VAN 

ROEKEL, 1987), e o agente etiológico mais identificado é C. albicans (BUDTZ-

JORGENSEN; STENDERUP; GRABOWSKI, 1975; FIGUEIRAL et al., 2007). A ausência 

de elementos dentários parece contribuir para a menor presença de leucócitos na saliva, o que 

tornaria o paciente portador de prótese total naturalmente mais suscetível a afecções por C. 

albicans (WRIGHT, 1962). 

Os macrófagos e neutrófilos são as células responsáveis pela fagocitose e destruição 

do fungo. O desvio no padrão de citocinas logo no início da resposta imune contra Candida, 

gerando maior produção de citocinas do tipo Th2, leva a uma resposta não protetora contra 

este fungo (FARAH et al., 2001; ROMANI; BISTONI; PUCCETTI, 1997). Assim, a 

resistência à infecção por C. albicans é determinada por mecanismos fagocíticos, atividade 

que é estimulada por citocinas produzidas, principalmente, por células T CD4+ do tipo 

auxiliar 1 (Th1) e inibida pelas citocinas do tipo auxiliar 2 (Th2). Isto se dá pelo fato de que 

as citocinas do padrão Th1 (IFN- γ, IL-12) ativam os fagócitos para um estado fungicida, 

enquanto aquelas produzidas por células Th2 (IL-4 e IL-10) exacerbam a doença por 

desativarem propriedades protetoras das células fagocíticas contra o fungo (ROMANI; 

BISTONI; PUCCETTI, 1997); revisto por (ROMANI, 2004). Entre as principais funções dos 

fagócitos que são estimuladas por IFN- γ e IL-12 estão a produção de óxido nítrico 

(KAPOSZTA et al., 1998), peróxido de hidrogênio, IL-6, GM-CSF, IL-8 e TNF-α. O TNF-α 

está envolvido com a proteção em candidose orofaríngea (FARAH et al., 2002). 

O desenvolvimento da hipersensibilidade tipo tardia (HTT) e ausência de anticorpos 

correspondem com a remoção total da candidose palatal em animais experimentais e em 

humanos (BUDTZ-JORGENSEN, 1978), enquanto a doença envolve perfis de citocinas do 

padrão Th2, com alta produção de IL-4 e IL-10, altos títulos de anticorpos e baixa secreção 

de IFN-γ (GASPAROTO et al., 2004; SLAVINSKY et al., 2002). No entanto, muitos 

pacientes com estomatite protética associada a Candida apresentam HTT satisfatória 

(BUDTZ-JORGENSEN, 1973). Isto demonstra que a doença não está relacionada 

especialmente com danos a resposta imune celular adaptativa, mas talvez com outros 
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mecanismos de proteção, como resposta imune inata. A função de neutrófilos salivares contra 

patógenos orais, inclusive C. albicans, é bem descrita na literatura. Os neutrófilos 

influenciam  no estabelecimento de doenças orais (LUKAC et al., 2003; MURRAY; 

PATTERS, 1980; SCULLY, 1982; WILTON; RENGGLI; LEHNER, 1977) e disfunções 

envolvendo estas células estão relacionadas com infecções orais bacterianas e fúngicas 

recorrentes (VAN DYKE; HOOP, 1990). Embora os neutrófilos participem, principalmente, 

da resposta imediata a agentes infecciosos em muitos tecidos, o influxo destas células para a 

cavidade oral ocorre o tempo todo. Estas células são atraídas por fatores presentes no 

microambiente oral como microrganismos, toxinas, quimiocinas e produtos de degradação 

celular. Alterações no número ou função dos neutrófilos são associadas com predisposição a 

doenças orais (ALBILIA et al., 2007; BAGDADE; NIELSON; BULGER, 1972; 

BEERTSEN et al., 2008; MANOUCHEHR-POUR et al., 1981a, 1981b; RYAN; CARNU; 

KAMER, 2003; VAN DYKE; HOOP, 1990).  

Sabendo-se que os neutrófilos são as células mais importantes da resposta imune inata 

contra fungos patogênicos, desempenhando papel fundamental na proteção do hospedeiro 

contra C. albicans, e que indivíduos idosos apresentam uma alta suscetibilidade à instalação 

da estomatite protética associada a C. albicans, foram avaliados a função e o fenótipo de 

neutrófilos salivares de indivíduos idosos portadores desta doença. 

Objetivando o entendimento dos mecanismos de defesa que podem influenciar no 

estabelecimento e persistência da estomatite protética associada a Candida em idosos, este 

estudo avaliou: o número total, a ocorrência de apoptose, a expressão de moléculas de 

superfície relacionadas à ativação e fagocitose, e a função fagocítica in vitro, dos neutrófilos 

obtidos da saliva. Além disso, níveis de citocinas envolvidas com proteção ou suscetibilidade 

a infecções por Candida foram quantificados na saliva dos voluntários. 
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II. MATERIAL E MÉTODOS 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS DE ESTUDO  

 

As amostras de saliva foram coletadas dos mesmos voluntários que doaram 

amostras de sangue periférico para isolamento de neutrófilos sistêmicos, conforme descrito 

no Capítulo II (páginas 7 e 8). 

 

2.  MANIPULAÇÃO DE C. albicans ATCC 10231 

 

Para os ensaios de fagocitose dos neutrófilos salivares foi utilizado leveduras de C. 

albicans ATCC 10231. As leveduras de C. albicans foram cultivadas e manipuladas de 

acordo com o protocolo descrito no Capítulo II (página 50). 

 

3. ISOLAMENTO DE NEUTRÓFILOS SALIVARES 

 

Os neutrófilos salivares de todos os indivíduos dos grupos de estudo foram coletados 

de acordo com metodologia modificada de (ASHKENAZI; DENNISON, 1989; LUKAC et 

al., 2003). Os indivíduos bochecharam 10 mL de NaCl 1,5% estéril, por 2 minutos e 

expeliram a saliva + PBS em um frasco do tipo Becker estéril. Este procedimento foi 

repetido mais nove vezes. A solução coletada foi centrifugada 450xg por 10 minutos a 4˚C. 

Após este procedimento, o precipitado foi suspenso em meio RPMI suplementado com 10% 

de soro fetal bovino (SFB) e filtrado seqüencialmente em membranas de nylon de 20 μM e 

10 μM e centrifugado a 250xg por 10 minutos a 4˚C. O precipitado foi suspenso em 500 μL 

de RPMI 10% de SFB. Os neutrófilos salivares foram identificados através de coloração com 

solução de Türk. A viabilidade de neutrófilos salivares foi determinada pela positividade para 

Anexina V-FITC ou iodeto de propídio (Aposcreen Annexin V-FITC, R&D Systems, 
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Minneapolis, USA). As células foram analisadas por microscopia de fluorescência usando 

microscópio Axiostar plus HBO 50/AC (Zeiss, Germany) e as percentagens de células 

apoPTSóticas e/ou necróticas foram calculadas a partir da proporção de neutrófilos positivos 

(verdes e/ou vermelhos) em relação ao total de neutrófilos (GASPAROTO et al., 2004). 

 

4. FENOTIPAGEM DOS NEUTRÓFILOS PELA ANÁLISE DA EXPRESSÃO DE 

MOLÉCULAS DE SUPERFÍCIE POR IMUNOFLUORESCÊNCIA. 

 

Os neutrófilos obtidos da saliva dos indivíduos dos grupos experimentais e 

controles foram lavados duas vezes e, suspensos em meio RPMI 10% SFB. Estas células 

foram acomodadas em lamínulas pré-tratadas com poli-L-lisina, incubadas para permitir a 

aderência por 30 minutos e fixadas com acetona 100%. Posteriormente, as células foram 

lavadas em PBS (pH 7,2) e incubadas com os anticorpos monoclonais anti-CXCR1, CD11b, 

CD16, CD32, CD64, CD66b, CD69, CD206, TLR2 e TLR4 conjugados a fluorescência e 

diluídos em PBS (acrescido com 20% de soro de coelho não imune), por 4 horas, em 

temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Após a incubação as células foram lavadas com 

PBS e montadas em lâminas com meio de montagem contendo DAPI (Vector, Estados 

Unidos). As células foram analisadas por microscopia de fluorescência usando microscópio 

Axiostar plus HBO 50/AC (Zeiss, Germany) e as percentagens de células positivas para as 

moléculas de interesse foram calculadas pela relação entre neutrófilos positivos e número 

total de neutrófilos, em 10 campos das lâminas escolhidos aleatoriamente.  

 

5. ENSAIO DE FAGOCITOSE 

 

Os ensaios de fagocitose realizados com neutrófilos salivares foram conduzidos de 

acordo com o protocolo utilizado nos ensaios de fagocitose com os neutrófilos do sangue 

(páginas 52).  
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6. DOSAGEM DE CITOCINAS NA SALIVA 

 

Antes que qualquer procedimento fosse realizado, foi solicitado a cada voluntário 

que expectorasse (sem qualquer estímulo) em um tubo até que completasse 2-3 mL de saliva 

total. Nas amostras, foi acrescentado 10% de inibidor de proteinase; estas foram 

centrifugadas a 500 X g por 10 minutos a 4˚C. O sobrenadante de cada amostra foi obtido e 

então filtrado (0,22 µM) e submetido ao “Enzyme Linked Immunosorbent Assay” (ELISA), 

sendo avaliadas as seguintes citocinas, com função imunomoduladora: IL-4, IL-10, IL-12, 

CXCL8, GM-CSF e TNF-α. Placas de 96 poços foram sensibilizadas com anticorpo 

monoclonal primário (captura/ 100 µL por poço) diluído em tampão de ligação 

carbonato/bicarbonato, de acordo com especificações do fabricante. No dia seguinte, as 

placas foram lavadas quatro vezes com PBS/Tween 20. Os bloqueios dos anticorpos para 

evitar ligação inespecífica foram feitos com PBS contendo 10% SFB por 1 hora a 

temperatura ambiente (Kit OPTEia, BD Biosciences). As placas foram novamente lavadas 

com PBS/Tween 20 e as citocinas recombinantes e as amostras de saliva foram colocadas 

nos poços. Após 3 horas de incubação a 37˚C as placas foram lavadas, os anticorpos 

secundários biotinilados e a estreptoavidina peroxidase foram diluídos em PBS 10% SFB e 

colocados nos poços. Após novas lavagens, a reação foi revelada pela adição de 

tetrametilbenzidina e H2O2. Após 40 minutos, a reação foi interrompida com H2SO4 4N, e o 

resultado lido em leitor de ELISA, a 492nm. 
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III. RESULTADOS 

 

1. Quantificação e função fagocítica de neutrófilos isolados da saliva. 

 

Os grupos de idosos tinham número significativamente menor de neutrófilos 

salivares em comparação com os jovens correspondentes (Figura 1A). O número de 

neutrófilos salivares era ainda menor nos idosos usuários de prótese total superior; destes, os 

portadores de EPC apresentaram o menor número de neutrófilos isolados da saliva (0,17 ± 

0,02 x 10
5
). Os jovens portadores de EPC mostraram número absoluto significativamente 

menor de neutrófilos salivares (0,5 ± 0,05 x 10
5
) quando comparados com jovens sem EPC 

usuários ou não de PTS superior (1,7 ± 0, 4 x 10
5 

e 3,9 ± 0,33 x 10
5
, respectivamente, Figura 

1A). Embora a presença de C. albicans pudesse diminuir o número de neutrófilos salivares 

por indução de apoptose, os dados mostram que a porcentagem de neutrófilos viáveis era 

menor nos grupos de idosos, mesmo na ausência de EPC, em comparação aos grupos jovens 

correspondentes (Figura 1B). 

Os neutrófilos salivares de indivíduos idosos e jovens sem EPC fagocitaram  mais 

eficientemente leveduras de C. albicans do que aqueles de pacientes idosos e jovens com 

EPC, em ambos os tempos analisados (Figura 1C).  Os neutrófilos salivares de jovens com 

EPC apresentaram um aumento na atividade fagocítica em duas horas de ensaio (26 ± 6,2%, 

Figura 1C), quando comparado com o tempo de 30 minutos (15,4 ± 3,5%, P < 0,05). No 

entanto, as células de idosos com EPC mantiveram a baixa atividade fagocítica em ambos os 

tempos analisados (18,2 ± 2,6% em 30 minutos e 18,4 ± 1,99% em duas horas). Além de 

menor atividade fagocítica, neutrófilos salivares de pacientes com EPC tinham maior taxa de 

leveduras viáveis do que aquela dos indivíduos sem EPC (Figura 1D).  

A capacidade fungicida dos neutrófilos foi avaliada através da determinação da taxa 

de leveduras que permaneciam viáveis após a ingestão. Maior porcentagem de neutrófilos 

salivares de idosos com EPC apresentava leveduras fagocitadas viáveis em ambos os tempos 

de análise em comparação com os grupos sem EPC idosos. Entretanto, a capacidade 

fungicida dos neutrófilos de saliva de todos os grupos de idosos foi inferior àquela dos 

grupos correspondentes jovens (Figura 1D). Estes dados reforçam o provável prejuízo dos 
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neutrófilos nos pacientes com EPC, talvez pela presença de C. albicans na saliva, tornando 

os indivíduos mais predispostos à persistência da estomatite protética em função da 

diminuição na atividade fagocítica destas células. Este fator parece ser mais marcante nos 

neutrófilos de idosos com EPC. Também, os dados indicam que os neutrófilos salivares de 

idosos são menos eficientes na defesa contra C. albicans do que os neutrófilos salivares de 

indivíduos idosos. 
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Figura 1. Número e função fagocítica de neutrófilos isolados da saliva. A saliva dos 

idosos com EPC (■, n= 25), idosos sem EPC e usuários de PTS superior (▲, n= 20), idosos 

não usuários de prótese total (●, n=15), jovens com EPC (□, n= 15), jovens sem EPC e 

usuários de PTS superior (∆, n= 7) e jovens não usuários de prótese total (n= 20) foi obtida e 

(A) o número absoluto e (B) a viabilidade de neutrófilos foram determinadas. Neutrófilos 

viáveis (1:1) foram incubados com leveduras opsonizadas de C. albicans e a (C) fagocitose e 

(D) a viabilidade de leveduras fagocitadas foram quantificadas. Os resultados representam a 

média ± EPM de indivíduos testados individualmente. Os dados foram analisados pelo teste 

de Tukey e símbolos iguais diferem estatisticamente, * e # P<0,05, ** P< 0,01 e *** P< 

0,001. PTS=Prótese total superior 
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2. Análise das moléculas TLR2, TLR4, CD16, CD36, CD64, CD66b, CD69, CD206, 

CXCR1 e CD11b em neutrófilos salivares. 

 

As expressões de moléculas envolvidas com a ativação e fagocitose de neutrófilos 

foram avaliadas por imunofluorescência, nas células obtidas da saliva dos indivíduos. Para 

tanto, as porcentagens de células expressando os marcadores de superfície foram 

determinadas. Menor porcentagem de neutrófilos salivares de indivíduos jovens com EPC 

expressava TLR2 em comparação com ambos os grupos de jovens sem EPC, usuários ou não 

de PTS (Figura 2A). Todos os grupos de idosos sem EPC tinham mais baixa porcentagem de 

neutrófilos expressando TLR2 (S/ EPC- 68,9 ± 8,3% e Controle- 71 ± 6,1%) do que os 

grupos correspondentes jovens (S/ EPC- 89 ± 6,1% e Controle- 91,9 ± 3,4%, Figura 2A). 

Também, os neutrófilos salivares dos indivíduos idosos sem EPC apresentaram reduzida 

expressão de CD64 do que as células dos jovens correspondentes. Igualmente, a porcentagem 

destas células positivas para CD64 era mais baixa em jovens com EPC (Figura 2E). Por outro 

lado, os neutrófilos salivares dos idosos e jovens com EPC expressaram CD69 (74,5 ± 8,5% 

e 67,5 ± 9,5%, respectivamente) em porcentagens mais altas do que os grupos controles 

correspondentes, indicando maior ativação destas células (Figura 2G).  

Apenas os pacientes com EPC idosos tinham significantemente menores porcentagens 

de neutrófilos salivares expressando CD66b, CD206 e CD11b do que os idosos sem EPC 

(Figura 2F, 2H e 2I). Finalmente, apenas jovens com EPC apresentaram menor porcentagem 

de neutrófilos expressando CXCR1 (Figura 2J). As Figuras 3A-3F são fotomicrografias 

demonstrativas de neutrófilos salivares de pacientes com e sem EPC expressando ou não 

TLR4/TLR2, CD66b/CD206 e CD64/CD69. 
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Figura 2. Análise do fenótipo de neutrófilos da saliva. Amostras de saliva foram obtidas 

de voluntários idosos com EPC (n= 25, colunas fechadas), idosos usuários de PTS sem EPC 

(n= 20, colunas cinza), idosos não usuários de prótese total (n= 15, colunas abertas), jovens 

usuários com EPC (n= 14, colunas fechadas), jovens usuários de PTS sem EPC (n= 8, 

colunas cinza) e jovens não usuários de prótese total (n= 20, colunas abertas) e os neutrófilos 

foram purificados. A porcentagem destas células expressando TLR2, TLR4, CD16, CD32, 

CD64, CD66b, CD69, CD206, CD11b e CXCR1 foi determinada após marcação com 

anticorpos conjugados com FITC, PE e Alexa Fluor 647 e contagem em microscópio de 

fluorescência (A-J). As barras representam os valores da média ± EPM da porcentagem de 

neutrófilos positivos para cada molécula. Os dados foram analisados pelo teste de Tukey e 

símbolos iguais diferem estatisticamente, * e # P<0, 05, **P<0, 01, *** P<0,001. PTS= 

Prótese total superior 
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Figura 3. Análise do fenótipo de neutrófilos obtidos da saliva. Amostras de saliva foram 

obtidas de voluntários idosos e jovens com EPC (n= 25 e n=14), idosos e jovens usuários de 

PTS sem EPC (n= 20 e n=8), idosos e jovens não usuários de prótese total (n= 15 e n=20) e os 

neutrófilos foram purificados. A expressão de TLR2, TLR4, CD16, CD32, CD64, CD66b, 

CD69, CD206, CD11b e CXCR1 foi determinada após marcação com anticorpos conjugados 

com FITC, PE e Alexa Fluor 647 e contagem em microscópio de fluorescência. As 

fotomicrografias são representativas de neutrófilos obtidos de idosos controles sem EPC (A, 

C e E) e com EPC (B, D e F) expressando TLR4-FITC, TLR2-PE, CD66b-FITC, CD206-PE, 

CD64-FITC e CD69-PE. PTS= Prótese total superior 
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3. Análise das citocinas IL-4, IL-6, CXCL8, IL-10, IL-12, IFN-γ, TNF-α e GM-CSF na 

saliva. 

 

A análise de citocinas salivares mostra que pacientes idosos com EPC apresentaram 

níveis significantemente mais altos de IL-4 do que ambos os grupos de idosos, sem a EPC, 

usuários ou não de PTS (P<0,001, Figura 4A). Além disso, estes pacientes tinham mais IL-4 

na saliva do que os jovens com EPC (P<0,05, Figura 4A). No entanto, quando comparados 

apenas os grupos de doadores jovens, observou-se que aqueles com EPC eram os que 

apresentaram maior nível de IL-4 do que os jovens sem EPC usuários de PTS (P<0,05).  

IL-6 foi mais detectada na saliva de indivíduos com EPC (Figura 4B). Entretanto, 

apenas os idosos com EPC tinham IL-6 salivar em concentração significantemente maior do 

que ambos os grupos idosos sem doença e jovens com EPC (P<0,05). Por outro lado, os 

jovens com EPC apresentaram os maiores níveis de IL-10 na saliva do que todos os grupos 

analisados (Figura 4C). Todos os grupos de idosos tinham quantidades semelhantes de IL-10 

na saliva (Figura 4C).  

Indivíduos com EPC exibiram níveis significantemente menores de IL-12 na saliva 

do que os grupos sem EPC de faixa etária correspondente (Figura 4D). Porém, todos os 

grupos jovens tinham IFN-γ em altas concentrações na saliva, independente da presença da 

EPC (Figura 4E). Estes resultados eram significantemente maiores quando comparados aos 

grupos correspondentes idosos com e sem EPC (P<0,01 e P<0,001, respectivamente). 

Curiosamente, idosos usuários de PTS sem EPC apresentaram concentração semelhante de 

IFN-γ em comparação ao grupo correspondente jovem (Figura 4E). 

TNF-α e CXCL8 estavam significantemente mais elevadas apenas na saliva dos 

indivíduos idosos com EPC (P<0,001, Figuras 4F e 4G). Embora os idosos com EPC 

apresentassem mais TNF-α na saliva do que os jovens com EPC, o inverso ocorreu quando 

comparados idosos e jovens sem EPC usuários ou não de PTS; maior detecção de TNF-α 

salivar dos jovens do que dos idosos (Figura 4F). No entanto, GM-CSF estava em 

concentrações mais altas na saliva dos jovens do que dos idosos com EPC (Figura 4H). Este 

aumento de GM-CSF e menor nível de CXCL8 na saliva de jovens foram detectados quando 

se comparou os jovens e idosos não usuários de PTS (Figuras 4G e 4H). Estas diferenças não 

foram verificadas nos grupos usuários de PTS não portadores de EPC (Figuras 4G e 4H).
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Figura 4. Dosagem de citocinas da saliva. Amostras de saliva foram obtidas de idosos e 

jovens com EPC (n= 16 e  n= 14, colunas fechadas), idosos e jovens sem EPC usuários de 

PTS (n= 16, e n= 8, colunas cinza), idosos e jovens não usuários de prótese total (n= 15, e n= 

20 colunas abertas), e os níveis de IL-4, IL-6, IL-10, IL-12, IFN-γ, TNF-α, CXCL8 e GM-

CSF foram avaliados por ELISA e normalizados pela concentração de proteínas. Os 

resultados representam a média da produção da citocina ± EPM testada individualmente em 

triplicata. Os dados foram analisados pelo teste ANOVA de Tukey e *
 
P< 0,05, ** P< 0, 01 

e ***P<0,001 quando comparados grupos EPC e seus respectivos controles ou grupos idosos 

e seus correspondentes jovens. Símbolos iguais indicam diferença estatística entre os grupos. 

PTS= Prótese total superior 
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IV. DISCUSSÃO 

O número de neutrófilos infiltrantes na saliva dos pacientes com EPC foi muito 

menor do que nos grupos controles de faixa etária semelhante. Além disso, o número destas 

células na saliva dos idosos foi sempre significantemente menor do que nos jovens dos 

grupos correspondentes, independentemente da presença de EPC. Apesar de ambos os grupos 

de idosos não apresentarem nenhum tipo de infecção oral ou periodontal, a saliva é 

sabidamente rica em agentes quimiotáticos para neutrófilos como microrganismos e restos de 

células (DODDS; JOHNSON; YEH, 2005). 

Um possível efeito citotóxico de C. albicans na EPC no local poderia estar 

influenciando a sobrevivência de neutrófilos salivares, assim reduzindo o número destas 

células na saliva dos doadores (GASPAROTO et al., 2004; KAMINISHI et al., 1995; 

PANAGIO et al., 2002), visto que as taxas de apoptose dos neutrófilos salivares mostraram 

que estas células eram tão viáveis quanto àqueles dos seus respectivos controles. Além disso, 

os idosos apresentaram menores porcentagens de neutrófilos salivares viáveis do que os 

jovens, independente da EPC. Este dado pode estar relacionado com o menor número de 

neutrófilos na saliva dos idosos. Assim, os estímulos antigênicos salivares podem influenciar 

a viabilidade dos neutrófilos de maneiras diferentes de acordo com a idade do indivíduo. 

Outros autores têm descrito este aumento na taxa de apoptose de neutrófilos em função do 

avanço da idade (FULOP et al., 1997; SCHRODER; RINK, 2003).  Apesar da ausência de 

dentes nos usuários de prótese total poder ser um fator determinante na diminuição dos 

neutrófilos salivares, pois, por meio dos sulcos gengivais, ocorre a entrada de neutrófilos para 

a cavidade bucal (SCULLY, 1982), os indivíduos com EPC tinham menor número de 

neutrófilos salivares do que aqueles sem a doença. Além disso, estas células tiveram menor 

atividade fagocítica e maiores taxas de leveduras ingeridas viáveis. Possíveis alterações na 

expressão de receptores relacionados com a fagocitose das leveduras de C. albicans 

opsonizadas (CD16, CD32, CD64 e CD11b) ou não (CD206), além de moléculas envolvidas 

na ativação de neutrófilos, poderiam estar envolvidas com danos na resposta destas células às 

infecções. Os resultados indicaram que menor porcentagem de neutrófilos salivares dos 

grupos de idosos, com e sem EPC, expressavam TLR2. Este resultado está de acordo com 

aquele verificado nos neutrófilos do sangue dos mesmos indivíduos (ver Capítulo II). Além 

disso, jovens com EPC exibiram menos neutrófilos salivares positivos para TLR2. Embora as 

taxas de expressão de TLR4 em neutrófilos salivares também tenham sido mais baixas nos 

grupos de idosos e nos pacientes jovens com EPC, estas diferenças não foram 
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estatisticamente significantes. O reconhecimento de patógenos via receptores do tipo Toll 

coordenam as respostas imunes inatas através da indução de produção de citocinas e 

quimiocinas que induzem o recrutamento de mais neutrófilos e a morte de agentes 

microbianos invasores (inclusive C. albicans), especialmente pela indução da fagocitose 

(GODALY et al., 2001; REAVES; CHIN; PARKOS, 2005; TAKEDA; KAISHO; AKIRA, 

2003; TESSAROLLI et al., 2009). Assim, a diminuição de neutrófilos expressando TLR2 

pode ser mais um fator envolvido com o menor número destas células na saliva de idosos 

com e sem EPC e de jovens com EPC.  

A porcentagem de neutrófilos salivares expressando CD32 foi significantemente 

menor nos grupos de pacientes com EPC, tanto idosos quanto jovens, quando comparados 

aos respectivos controles sem EPC. Este receptor, ao lado dos outros receptores para IgG 

(CD16 e CD64), tem papel relevante na defesa contra C. albicans por neutrófilos (MONARI 

et al., 1999). Além disso, a ativação de neutrófilos via CD32 está diretamente relacionada 

com o aumento na expressão de CD11b e a liberação de elastase por estas células (VAN 

MIRRE et al., 2006). De fato, a expressão de CD11b estava diminuída nos grupos de 

pacientes com EPC, porém esta diferença foi estatisticamente significante apenas quando 

comparados idosos com e sem EPC usuários de PTS. CD11b está associada com a ativação 

de neutrófilos e macrófagos por componentes fúngicos, inclusive C. albicans (NUUTILA et 

al., 2006).  

Embora a molécula CD64 seja o receptor de IgG mais expresso em neutrófilos em 

situações de infecção (NUUTILA et al., 2007), nenhuma diferença foi detectada na 

porcentagem destas células da saliva expressando esta molécula entre os grupos de idosos 

com e sem EPC. Entretanto, pacientes jovens com EPC e idosos sem EPC tinham taxa 

significantemente menor de neutrófilos expressando CD64 em comparação com ambos os 

grupos de jovens sem EPC. Esta molécula, ao lado da FcγRIII, é endocitada após a ligação e 

fagocitose de patógenos (DAERON, 1997), e talvez este resultado elucide a maior carga de 

Candida na boca dos pacientes com EPC e de idosos com e sem EPC (ver Capítulo I). 

Também, esta diminuição na expressão de CD64 pode gerar prejuízos na resposta fagocítica 

dos neutrófilos salivares desses indivíduos, facilitando o estabelecimento da infecção local.  

Os resultados mostraram que neutrófilos salivares expressando CD206 e CD66b 

estavam em menor quantidade nos indivíduos idosos com EPC. O CD206 ou receptor de 

manose é um dos receptores para reconhecimento e ingestão de C. albicans por fagócitos. É 
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expresso em baixa quantidade na membrana de fagócitos em situações de homeostasia 

(TAYLOR; GORDON; MARTINEZ-POMARES, 2005). CD66b é mais expresso em 

neutrófilos ativados através da mobilização de grânulos, inclusive em resposta às leveduras 

(HAJKOVA et al., 2009; TIROUVANZIAM et al., 2008). 

Ainda que os neutrófilos salivares dos idosos com EPC apresentassem menor 

expressão de CD66b do que todos os outros grupos analisados, este resultado pode não 

indicar menor ativação destas células. Isto porque as taxas de neutrófilos salivares destes 

indivíduos e dos jovens com EPC expressando CD69 eram mais altas do que nos grupos 

controles. A molécula de CD69 tem sido envolvida em doenças inflamatórias e o aumento na 

expressão de CD69 em neutrófilos ocorre após horas de estímulo com citocinas pró-

inflamatórias ((ATZENI et al., 2004; ATZENI et al., 2002). De fato, este dado correlaciona-

se com os níveis de algumas citocinas que estavam aumentados na saliva de pacientes com 

EPC, como GM-CSF e IFN (ATZENI et al., 2002). Apesar de os idosos com EPC terem 

apresentado mais neutrófilos expressando CD69 e níveis significantemente menores de GM-

CSF e IFN, estes pacientes tinham os mais altos níveis de TNF-α na saliva e esta citocina 

poderia estar ativando as células e induzindo a expressão de CD69 (MCLEISH et al., 1998). 

Os neutrófilos salivares de jovens com EPC também apresentaram menor expressão 

de CXCR1 do que seus controles correspondentes sem EPC. Este resultado confirma o 

fenótipo de ativação destas células nestes pacientes (LEE et al., 1992).  

Os dados obtidos demonstraram que os indivíduos idosos que tinham níveis mais 

baixos de GM-CSF, independente da EPC, apresentaram maior taxa de neutrófilos 

apoptóticos na saliva. De fato, níveis mais altos de GM-CSF na saliva de indivíduos jovens 

com EPC e idosos usuários de PTS sem EPC poderiam estar protegendo os neutrófilos 

salivares de sofrer apoptose induzida por C. albicans. Baixos níveis de GM-CSF, 

combinados com altos níveis de IL-10, no microambiente oral, podem ser importantes fatores 

predispondo idosos ao estabelecimento de infecções neste local, dado o fato de que enquanto 

GM-CSF desempenha um papel fundamental na sobrevivência e ativação de neutrófilos, IL-

10 tem papel supressor de respostas imunes contra agentes infecciosos de qualquer natureza 

(BLANCHARD et al., 1991; DEROUET et al., 2004; KLEIN et al., 2000; KURT-JONES et 

al., 2002; O'GARRA; MURPHY, 2009). Entretanto, embora GM-CSF tenha participação na 

indução de expressão de TLR2 em neutrófilos, jovens com EPC tinham baixa porcentagem 

de neutrófilos salivares TLR2
+ 

(FLO et al., 2001).  Este dado pode estar relacionado com 
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outros fatores associados com a ativação dos neutrófilos, como a presença de IL-10 (FLO et 

al., 2001). Os idosos com EPC, porém, tinham altas concentrações de CXCL8 e TNF-α na 

saliva. Provavelmente, os altos níveis destas citocinas/quimiocinas ajudem a evitar que 

ocorra uma infecção invasiva por C. albicans, pois ambas CXCL8 e TNF-α têm importante 

papel na resistência inata contra infecções mucosas por Candida ((BALISH et al., 1999; 

CROSS; MOOTS; EDWARDS, 2008; FARAH et al., 2006). Diferenças detectadas na 

presença de CXCL8 e TNF-α em indivíduos com EPC poderiam estar tanto relacionadas com 

fenótipo do fungo presente nas lesões quanto com fatores relacionados com a faixa etária do 

paciente, visto que a maior produção destas citocinas em idosos com infecções tem sido 

extensivamente descrita na literatura (SCHRODER; RINK, 2003; VILLAR et al., 2005). 

Pacientes idosos com EPC apresentaram níveis de citocinas relacionadas com 

resposta imune de suscetibilidade a C. albicans, como aumentos de IL-4 e IL-6 combinados 

com diminuição de IL-12 e IFN-γ (LEIGH et al., 2001; LEIGH et al., 1998; ROMANI, 2004; 

SAUNUS; KAZOULLIS; FARAH, 2008). Apesar de os pacientes jovens com EPC terem 

níveis altos de IFN-γ na saliva, houve queda em IL-12 e aumento de IL-4 e IL-10, fatores que 

poderiam estar favorecendo a persistência da estomatite protética associada a Candida. Além 

de afetar negativamente a resposta imune tardia contra C. albicans, IL-4 e IL-10 podem 

diminuir a expressão de TLR2 em células humanas (neutrófilos e monócitos) de uma maneira 

tempo dependente (FLO et al., 2001). 
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V. CONCLUSÃO 

 

Os indivíduos com estomatite protética associada a Candida apresentam danos na 

função de neutrófilos salivares. Modificações de fenótipo associadas com ativação e 

fagocitose podem estar relacionadas com uma resposta imune ineficaz, favorecendo a 

persistência da doença nos pacientes com EPC, independente da idade. A saliva de pacientes 

com estomatite protética apresentou altos níveis de citocinas relacionadas com padrão de 

suscetibilidade a candidose, como IL-4 e IL-10 e baixos níveis de citocinas protetoras, como 

IL-12. No entanto, a análise da saliva dos idosos com EPC determinou diferenças quando 

comparados com jovens com EPC, como menos neutrófilos expressando CD11b, CD66b e 

CD206, além de altas concentrações de CXCL8 e TNF-α. Baixas concentrações de IFN-γ, ao 

lado de menor porcentagem de neutrófilos expressando CD64 e TLR2, foram detectadas na 

saliva de todos os idosos, independentemente da EPC. Assim, os resultados indicam 

diferenças nos neutrófilos salivares e componentes solúveis da saliva de pacientes com EPC. 

Também, alterações nos neutrófilos salivares associadas com a imunossenescência podem 

tornar os idosos mais suscetíveis a infecções por Candida e doenças associadas com a 

presença deste fungo. 
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6. CONCLUSÕES  

As conclusões baseadas nos resultados obtidos neste trabalho estão descritas 

detalhadamente em cada capítulo.  

De uma maneira geral, com base nos resultados obtidos pode-se concluir que: 

As espécies de Candida estão presentes nas lesões de estomatite protética e na 

superfície interna de próteses totais superiores em, praticamente, a totalidade dos casos desta 

doença. C. albicans é a espécie mais comum deste fungo, porém outras espécies de Candida 

podem estar envolvidas no estabelecimento e persistência das lesões. Os indivíduos com 

estomatite protética associada a Candida apresentam danos na função de neutrófilos do 

sangue periférico e da saliva. Alterações associadas com imunossenescência podem tornar os 

idosos mais suscetíveis a doenças associadas a presença deste fungo. 
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ANEXOS 
 

 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Odontologia de Bauru 
PABX: (0XX14) 3235 8000 / FAX: (0XX14) 32234679 

 

 

Prontuário nº 

 

Nome:  

Data de Nascimento:   Idade:     Gênero: 

Naturalidade:   Estado:               Nacionalidade: 

Ocupação:    Estado civil: 

Endereço residencial: 

Bairro:     Cidade:  Estado: 

Tel:   Tel recado:   Falar com/ 

Endereço Profissional:     Tel: 

Bairro:      Cidade:       Estado: 
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CARTA DE INFORMAÇÃO 

A nossa pesquisa tem o objetivo de analisar os mecanismos de defesa das células do sangue 

e da saliva de idosos e jovens contra estomatite por dentadura. Assim, necessitaremos de amostras 

de sangue e de saliva de voluntários usuários de dentadura, sofrendo de estomatite ou não. A coleta 

de sangue será realizada uma única vez, por enfermeira profissional. Os riscos e o desconforto da 

coleta de sangue são mínimos e de total responsabilidade da pesquisadora responsável pelo projeto. 

A coleta de sangue é a mesma que se realiza em laboratório de análise, sendo muito segura. A coleta 

de saliva será feita em uma única sessão, em dia diferente da coleta de sangue. Para doação de 

saliva, o voluntário precisará bochechar solução salina, de sabor levemente salgado, e cuspir em um 

recipiente estéril. Esta etapa é feita por dez vezes seguidas, no mesmo dia. O voluntário que aceitar 

doar o sangue não será obrigado a doar saliva e vice-versa. Esta pesquisa pretende melhorar o 

entendimento da estomatite por dentadura, para tornar o tratamento desta doença mais rápido e 

confortável para os pacientes, proporcionando saúde bucal para todos. 

Qualquer dúvida é só procurar a aluna Thais Helena Gasparoto, na disciplina de 

Microbiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo, ou pelo telefone 

(14) 3235-8271. E se você mudar de idéia e quiser sair da pesquisa, pode ficar a vontade que o 

tratamento da faculdade será feito da mesma maneira sem qualquer prejuízo. 

“Caso o sujeito da pesquisa queira apresentar reclamações em relação a sua participação 

na pesquisa, poderá entrar em contato com o comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, da 

FOB-USP, pelo endereço da Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 (sala no prédio da biblioteca, 

FOB/USP) ou pelo telefone (14) 3235-8356.” 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo presente instrumento que atende às exigências  legais,  o Sr. (a)  

______________________________________________________________, 

portador da cédula de identidade __________________________, após leitura minuciosa da CARTA 

DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, devidamente explicada pelos profissionais em seus 

mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

concordando em participar da pesquisa proposta. 

Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a qualquer momento retirar 

seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e ciente de que 

todas as informações prestadas tornaram-se confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional 

(Art. 9o do Código de Ética Odontológica). 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

Bauru-SP, ________ de ______________________ de                    . 

_____________________________                                     ____________________________ 

Assinatura do Sujeito da Pesquisa  Assinatura do Pesquisador responsável 
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ANAMNESE 

1. Utiliza dentadura? 

2. Há quantos anos utiliza dentadura? 

3. Faz uso de alguma medicação? 

4. Há quanto tempo usa esta medicação? 

5. Terminou algum tratamento recentemente? O que você tinha? 

6. Visita o médico com freqüência? Por quê? 

7. Está com alguma doença? Qual? 

8. Tem diabetes? 

9. Já fez alguma cirurgia? De que natureza? 

10. Sangrou muito? 

11. A ferida da cirurgia demorou para cicatrizar? 

12. O (a) sr. (a) se sente muito cansado com freqüência, mesmo sem ter se esforçado 

fisicamente? 

13. Sente dores no corpo? 

 

14.  O (a) sr. (a) sente náuseas e / ou vomita com freqüência? 

15. Tem sentido redução ou perda de apetite? Com que freqüência? 

16. Houve perda de peso ultimamente? 

17. Notou o aparecimento de algum inchaço no corpo? Onde? Por quê? 

18. Faz uso de bebida alcoólica?  

19. O (a) sr. (a) fuma? Quanto? Há quanto tempo? 

20. Apresenta algum sangramento espontâneo?  

21. Teve diarréia recentemente? Por quê? 
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Exame clínico oral: 

 

 

 

 

Descrição clínica da lesão: 

 

 

 

Grupo 

 

 

 

Nome do paciente: 

 

Prontuário nº  

 

Observações 
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