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xxiv 

Os tecidos periodontais estão em confronto contínuo com microrganismos 

capazes de disparar mecanismos da resposta imune inata, dando origem ao infiltrado 

inflamatório neutrofílico. A participação dos receptores tipo Toll (TLRs) na resposta de 

neutrófilos frente à periodontopatógenos associados à doença periodontal precisam ser 

determinados. Nesse estudo procuramos caracterizar o infiltrado inflamatório presente 

no peritônio de animais deficientes de TLR2-/-, avaliar a atividade fagocítica, bem como 

a produção de óxido nítrico (NO) e a atividade de mieloperoxidase (MPO) no curso da 

infecção por Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa). Os resultados revelaram um 

menor recrutamento de leucócitos para o peritônio de animais deficientes de TLR2 

(TLR2-/-), com predomínio de macrófagos no exsudato peritoneal tanto de animais 

selvagens (WTTLR2
-/-) como nos animais nocautes. A análise da atividade fagocítica 

revelou uma menor taxa de fagocitose pelas células do exsudato de animais TLR2-/- e, 

ainda, a deficiência do receptor TLR2 inibiu a produção de NO (óxido nítrico) e 

aatividade de MPO (mieloperoxidase). Adicionalmente, são apresentados os resultados 

referentes ao protocolo de doença periodontal experimentalmente induzida (DPEI) com 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) em camundongos deficientes de TLR2. 

Os resultados mostraram que 100% dos animais deficientes de TLR2 sobreviveram à 

infecção durante o período de observação. Em relação à análise de perda óssea os dados 

revelaram uma maior perda progressiva de osso alveolar na região dos molares de 

animais deficientes de TLR2. A ausência do receptor interferiu com a disseminação da 

bactéria, uma vez que se observou um grande número de bacilos no linfonodo e baço 

dos animais que não expressaram TLR2, diferente do observado para os animais 

selvagens (WTTLR2-/-). Os resultados indicam a importância da sinalização via TLR2 

durante a resposta imune contra Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

 

Palavras chaves: Neutrófilos, Doença Periodontal; Receptores do tipo Toll. 
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TLR2 signaling is critical for immune protection against Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans infections. 
 

Polymorphonuclear leukocytes (PMNs) are the first line of defense against 

bacterial infections. PMNs express a numerous pattern-recognition receptors (PRR) that 

facilitate identification of invading microorganisms. Toll-like receptors (TLRs) 

represent the main class of PRR involved to a recognize pathogenic microorganism. 

However, the role played by TLR-2 in the recognition and killing of Aggregatibacter 

actinomycentemcomitans by PMNs is unknown. Thus, we investigated the ability of 

TLR-2 to mediate neutrophil phagocytosis and bactericidal activity. To determine the 

role of A. actinomycentemcomitans in triggering neutrophil infiltration, TLR2-/- mice 

were infected intraperitoneally (2x109 bacteria) and sacrificed after 24 hours. Peritoneal 

inflammatory cells were isolated and analyzed by optical microscopy. Examination of 

local inflammatory infiltrates revealed that neutrophil influx into peritoneal cavity of 

TLR2-/- mice was similar than that observed into their littermate controls wild type 

C57BL/6 mice (WT). A. actinomycentemcomitans was detected in the spleen of the 

TLR2-/- mice but not in WT. In the phagocytic assays, TLR2-/- presented minor number 

of ingested inflammatory cells than WT. Peritoneal cells were stimulated with A. 

actinomycetemcomitans antigens, and NO and myeloperoxidase was measured after 48 

hours; results showed that TLR2-/- cells produce less NO and MPO than WT. In 

addition, TLR2-/- deficient mice presented higher bone loss following oral infection with 

A. actinomycetemcomitans when compared with WT and higher tissue destruction. 

 

Keyword: neutrophils, Periodontal Disease; TLR2     
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As doenças periodontais (DPs), alterações inflamatórias crônicas dos tecidos de 

sustentação dos órgãos dentais, têm sua etiologia relacionada ao biofilme bacteriano 

aderido à superfície dental (Genco 1992, Loesche 1993, ADA 1998, Kinane & Lappin 

2001). Em termos epidemiológicos, as diferentes modalidades de DP atingem 

praticamente a totalidade da população, sendo a patologia óssea mais prevalente em 

humanos e importante causa de perda dental entre adultos. Atualmente, as DPs têm sido 

descritas como fatores modificadores da saúde sistêmica dos pacientes (AAP 1996, 

Page 1998, AAP 1999, Ebersole & Taubman 2000, Susin et al. 2004).  

Mesmo em condições clínicas de saúde, os tecidos periodontais estão em 

confronto contínuo com microrganismos potencialmente patogênicos, e até certo ponto, 

convivem eficazmente com estas agressões. Porém, na ausência ou inefetividade de 

medidas de controle de placa, começam a ocorrer alterações no microambiente do 

biofilme. Dessa forma, os tecidos periodontais do hospedeiro se encontram em íntima 

associação com uma crescente diversidade e quantidade de produtos microbianos no 

sulco gengival, surgindo, então, os sinais clínicos de doença (Genco 1992, Kinane & 

Lappin 2001, Yamazaki et al. 2003, Gemmel & Seymour 2004). Embora a presença de 

microrganismos periodontopatogênicos seja fundamental para o início do 

desenvolvimento da doença, tem-se mostrado que a amplificação e progressão desse 

processo são altamente dependentes da resposta imune e inflamatória gerada pelo 

hospedeiro em resposta às bactérias ou a seus produtos (Kinane & Lappin 2001, Teng 

2003, Gemmell & Seymour 2004). 

Mesmo que tal resposta supostamente proteja o hospedeiro da invasão 

microbiana, a relativa inacessibilidade dos leucócitos e de fatores antimicrobianos aos 

microrganismos no sulco gengival, somada à proteção conferida por sua organização 
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na forma de biofilme, inviabilizam a eliminação dos agentes infecciosos (Ebersole e 

Taubman, 1994; Page, 1998; Ebersole et al., 2001; Socransky e Haffajee, 2002; 

Sbordone e Bortolaia, 2003).  

A forma mais prevalente destas doenças é a gengivite, que se caracteriza por 

alterações inflamatórias limitadas ao periodonto de proteção, sendo clinicamente 

representada por mudanças de contorno, edema e vermelhidão do tecido gengival, assim 

como sangramento espontâneo ou à sondagem. No entanto, a gengivite limita-se aos 

tecidos moles adjacentes ao dente, não alcançando áreas mais profundas do periodonto, 

como o osso alveolar, com isso a remoção do biofilme dentobacteriano e, 

conseqüentemente, o agente agressor, favorece a resolução da doença sem gerar 

seqüelas para o paciente (Lehner et al., 1974; Page e Schroeder, 1976; Armitage, 1999; 

Albandar, 2002).  

Outra manifestação das doenças periodontais é a periodontite. Além das 

alterações inflamatórias presentes na gengivite, a característica marcante desta doença é 

a destruição de tecido periodontal de suporte (osso alveolar, inserção conjuntiva e 

ligamento periodontal) que, em casos mais avançados, pode levar à perda da função e 

do elemento dentário. Entretanto, mesmo após a remoção do agente agressor, seqüelas 

causadas por essa doença somente serão corrigidas por procedimentos cirúrgicos 

regenerativos. 

Vários trabalhos têm demonstrado que a gengivite antecede a periodontite (Saxe 

et al., 1967; Page e Schroeder, 1981; Lindhe et al., 1985; Kornman et al., 1997; 

Albandar, 2002) e, como mencionado anteriormente, a presença de microrganismos 

patogênicos no biofilme é necessária para a iniciação e a progressão das doenças 

periodontais (Albandar, 2002). 
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As doenças periodontais diferem da maioria das outras infecções por não serem 

causadas por uma única bactéria, mas por um grupo de bactérias. Embora mais de 500 

espécies bacterianas possam ser isoladas da cavidade oral, apenas uma pequena fração 

tem potencial para causar a destruição óssea periodontal. Entre as espécies mais 

relacionadas com esse quadro estão Porphyromonas gingivalis, Aggregactibacter 

actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans), Prevotella 

intermedia, Treponema denticola (Ooshima et al., 2003; Tietze et al., 2006; Sakai et al., 

2007). Muitos microrganismos, em particular as espécies Porphyromonas gingivalis e 

Aggregactibacter actinomycetemcomitans, possuem a capacidade de invadir os tecidos 

periodontais e estabelecer uma infecção (Schenkein, 2006). A microbiota relacionada 

com as doenças periodontais induz uma reposta imunológica altamente complexa e 

multifatorial, cujos componentes celulares desempenham um papel direto contra os 

microrganismos (Genco, 1992; Madianos et al., 2005; Tietze et al., 2006).  

Durante o desenvolvimento da resposta imune no periodonto, as primeiras 

células a entrarem em contato com os microrganismos são as células epiteliais que 

compõem o epitélio juncional, o epitélio do sulco e o epitélio oral. Estas atuam como 

barreira física impedindo a invasão do microrganismo e secretam uma gama de 

peptídeos antimicrobianos, como β-defensinas e catelicidina (LL-37) (Marshall, 2004; 

Dale e Fredericks, 2005). As células epiteliais, após a interação com o agente agressor, 

têm um papel importante no desenvolvimento da resposta imune por produzirem 

CXCL8 (IL-8), uma quimiocina que dirige a migração de neutrófilos para o sítio da 

infecção (Yoshimura et al., 1987; Silva et al., 2007). De fato, os leucócitos 

polimorfonucleares (PMN) são as primeiras células a migrarem em direção ao foco 

inflamatório, compondo a primeira linha de defesa do hospedeiro contra a infecção 

microbiana.  
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Porém, pouco se conhece a respeito da importância individual de cada população 

celular na imunopatogênese e progressão da doença periodontal, muito menos é 

conhecido sobre os fatores que desencadeiam a migração, permanência e ativação de 

tais células no tecido gengival. 

Neutrófilos polimorfonucleares estão presentes nos tecidos periodontais mesmo 

em condições clínicas de saúde, são a população celular predominante no início da 

reação inflamatória e ainda podem ser encontrados em lesões estabelecidas (Sttstrom, 

1975). O papel protetor dos neutrófilos nos tecidos periodontais é bem evidenciado nas 

síndromes que apresentam disfunções dos leucócitos polimorfonucleares. Pacientes 

portadores de doenças como neutropenia crônica ou cíclica sofrem frequentemente de 

formas severas e precoces de periodontite (Schenkein, 2006) 

Os neutrófilos compreendem aproximadamente dois terços dos leucócitos do 

sangue periférico. Na invasão microbiana, ocorre uma rápida migração destas células do 

sangue para o tecido, limitando a proliferação de microrganismos (Zhang et al, 2004) 

No sítio da infecção, os neutrófilos liberam mediadores inflamatórios e produtos 

antimicrobianos que permitem o recrutamento e a ativação de outras células do sistema 

imune (Tabuko, 1997). Assim, os neutrófilos desenvolvem um papel essencial na 

imunidade inata contra agentes infecciosos, fornecendo a defesa imediata após o 

encontro com o microrganismo. Porém, a ativação excessiva ou inapropriada dos 

neutrófilos pode resultar em forte inflamação e danos severos ao tecido do hospedeiro, 

contribuindo para a patologia de uma variedade de doenças não infecciosas, tais como a 

artrite reumatóide, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e síndrome respiratória 

aguda (Attstrom, 1975; del Fabbro et al., 2000; Waddington et al., 2000, Cook et al, 

2004; Sabroe et al, 2002). 
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Além da atividade fagocítica, os neutrófilos são capazes de produzir inúmeros 

agentes antimicrobianos, que permanecem armazenados em seus grânulos primários ou 

azurófilos sendo a elastase, catepsina G, protease 3, azurocidina e mieloperoxidase os 

fatores mais relevantes; em seus grânulos secundários (específicos) e terciários a 

lactoferrina, lipocalina, lisozima, MMP8, MMP9 e MMP25 são os agentes 

antimicrobianos mais relevantes (Nathan, 2006). Essas células promovem uma redução 

não mitocondrial do oxigênio para formar intermediários reativos de oxigênio (ROIs) 

que incluem aniôn superóxido, oxigênio singleto, ozônio, peróxido de hidrogênio, 

cloraminas e radicais hidroxila que também representam importantes produtos 

microbicidas dos neutrófilos. Assim, após a ingestão de microrganismos patogênicos, 

inúmeros mecanismos podem ser desencadeados no interior dos neutrófilos para a morte 

do agente agressor. O mecanismo oxigênio-independente inclue a liberação de 

peptídeos e proteínas dos grânulos como proteína bactericida de permeabilidade 

aumentada (BPI), defensinas e catelisinas. São proteínas catiônicas e a carga positiva, 

provavelmente, medeia a ligação inicial ao microrganismo, visto que na maioria das 

vezes as estruturas da superfície bacteriana são aniônicas (Brinkmann, 2007). Nos 

mecanismos oxigênio-dependentes, os neutrófilos ativados sofrem uma explosão de 

consumo de oxigênio, que é convertido por NADPH-oxidase ligada à membrana em 

ânion superóxido, um precursor para várias espécies reativas de oxigênio, especialmente 

peróxido de hidrogênio (H2O2). A mieloperoxidase usa H2O2 e ubiquitiniza íons cloreto 

para gerar ácido hipocloroso (HOCl), um oxidante altamente tóxico (Belaaouaj, 2002). 

A mieloperoxidase (MPO) é produzida no estágio pré-mielócito e armazenada 

nos grânulos primários de neutrófilos. No foco da infecção, a MPO é liberada nos 

fagossomos e, junto com a elastase, participa da degradação da bactéria. A MPO 

contribui na defesa do hospedeiro e também é capaz de limitar oxidativamente a 
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elastase, controlando assim possíveis danos teciduais provocados pela liberação da 

elastase (Belaaouaj, 2002). Enzimas que inativam o peróxido de hidrogênio, como a 

catalase produzida por A. actinomycetemcomitans, protegem o microrganismo da ação 

microbicida do peróxido de hidrogênio e, conseqüentemente, da ação microbicida dos 

neutrófilos (Mandell, 1975). A presença de MPO em tecidos periodontais doentes tem 

sido relatada em diversos estudos, mas normalmente investigada como um marcador do 

nível de inflamação local (Yamalik et al. 2000, Liskmann et al. 2004). 

Como um componente chave da resposta imune inata, os neutrófilos são 

importantes no recrutamento e ativação das células apresentadoras de antígeno (APCs), 

gerando sinais quimiotáticos que atraem monócitos para o foco da infecção.  

Os macrófagos são encontrados em números substanciais na periodontite 

crônica. Eles reagem com componentes bacterianos, particularmente lipopolissacarídeo 

(LPS), e são ativados para liberar seus mediadores inflamatórios e citocinas nos tecidos 

circundantes. Também podem apresentar papel regulatório da resposta imune local 

através da fagocitose e morte de patógenos, seguida pela apresentação de antígenos. 

Especula-se que uma possível falha na ativação dos macrófagos nas doenças 

periodontais (Lappin et al, 1995; Seymour, 1983) poderia influenciar o perfil de 

ativação das células T durante o desenvolvimento de uma resposta imune efetiva. 

Macrófagos são células multifuncionais; possuem atividade fagocitária, apresentam 

capacidade de secretar uma série de produtos moleculares bem definidos, 

biologicamente ativos (Adams, 1984; Nathan, 1980), estão envolvidas no 

processamento e apresentação de antígenos a linfócitos T (Pierce, 1980; Rosenthal, 

1980) e contribuem para a regulação da resposta imune específica (Doherty, 1995). A 

capacidade de fagocitar e digerir materiais estranhos é uma de suas primeiras atividades 
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e estes processos têm sido extensivamente estudados in vitro (Stossel, 1974, Stossel, 

1975). 

O principal mediador antimicrobiano produzido pelos macrófagos é o óxido 

nítrico (NO) (Bogdan, 2001). O NO é um radical livre produzido a partir do aminoácido 

L-arginina através da ação de isoenzimas, globalmente denominadas NO sintases 

(NOS). Três diferentes isoformas são conhecidas: NOS endotelial (eNOS), NOS 

neuronal (bNOS) e NOS induzível (iNOS). A eNOS e bNOS são constitutivas ou basais 

(cNOS) e produzem baixas concentrações de NO por um curto período de tempo. 

Contudo, a iNOS, identificada em vários tipos celulares como macrófagos e PMNs, é 

expressa em resposta a estímulos inflamatórios, tais como IL-1, TNF-α, IFN-γ e LPS, 

sendo produzida em altas quantidades e por longo período de tempo (Bogdan, 2001). 

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

citotóxica ou citostática contra células infectadas por fungos, bactérias, protozoários, 

bem como células tumorais e células próximas à região de produção de NO, podendo 

resultar em extensa destruição tecidual.  

A expressão da enzima iNOS e a produção de NO se encontram elevadas no 

periodonto em estado de doença (Matejka et al., 1998, Lappin et al., 2000, Hirose et al., 

2001, Batista et al., 2002). No microambiente da doença periodontal, a presença de 

estímulos inflamatórios capazes de induzir a produção de NO por células inflamatórias é 

bem estabelecida (Walh, 1988; Hirose, 2001; Yanagita, 2002). A presença de altas 

quantidades de L-arginina e L-citrulina em tecido gengival inflamado e a expressão de 

iNOS em macrófagos e PMNs em periodontites induzidas experimentalmente em ratos, 

bem como em fibroblastos, células epiteliais, macrófagos e células endoteliais em 

periodontite humana, revelam a possível participação do NO na doença periodontal. 
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Estudos também demonstram que LPS de bactérias periodontopatogênicas tem a 

capacidade de estimular a síntese de NO em células humanas e murinas (Blix et al., 

1998), e que a ausência de iNOS leva ao aumento na suscetibilidade à infecção por P. 

gingivalis em um modelo de infecção em câmara subcutânea em camundongos (Gyurko 

et al., 2003). Adicionalmente, a capacidade dos PMNs humanos de expressar iNOS, 

bem como sintetizar e secretar NO, foi evidenciada in vivo e in vitro a partir de amostras 

de lesões periapicais inflamatórias crônicas e de exsudatos inflamatórios coletados de 

sítios com reabsorção óssea e inflamação crônica. 

Todos os eventos descritos acima são desencadeados após o reconhecimento do 

patógeno. O reconhecimento inicial de microrganismos é mediado por receptores 

celulares expressos em células da imunidade inata. A interação entre moléculas de 

superfície do patógeno e receptores homólogos presentes na membrana celular de 

neutrófilos e macrófagos modulam a fagocitose e a ativação celular (Haslett et al, 1994; 

Gamonal & Bascones, 2001). Monócitos, macrófagos e neutrófilos são células da 

imunidade inata que expressam receptores de superfície para manose, componentes do 

sistema complemento, porção Fc de moléculas de imunoglobulinas e receptores 

semelhantes à Toll (TLR, Toll-like receptor) capazes de reconhecer produtos 

microbianos. A ativação celular via esses receptores leva à estimulação da fagocitose, 

atividade microbicida e produção de citocinas (Green et al, 1981). A capacidade das 

células da imunidade inata em reconhecer uma diversidade de produtos microbianos 

está associada à produção de padrões distintos de citocinas frente à estimulação por 

diferentes microrganismos (Springer et al, 1994). Entretanto, a doença periodontal 

difere de outras infecções por não ser causada por uma única espécie bacteriana, mas 

por um conjunto de bactérias, composto tanto por bactérias Gram-negativas quanto 
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Gram-positivas, o que poderia influenciar o perfil de ativação de macrófagos e 

neutrófilos e, conseqüentemente, a resposta imune inata gerada no local da lesão. 

O conceito de inespecificidade da resposta imune inata foi recentemente 

contestado após a descoberta de uma classe de receptores, os receptores do tipo Toll 

(TLRs), que reconhecem estruturas moleculares conservadas (PAMPs) presentes tanto 

na superfície quanto nas estrututras que compõem os patógenos. Estes receptores foram 

inicialmente descritos em drosófilas como um receptor transmembrana do tipo I, com 

papel importante no desenvolvimento dorso-ventral do embrião da drosófila (Underhill, 

2002; Medzhitov, 2001). Adicionalmente, a ausência deste receptor resultou em 

diminuição de resposta contra bactérias gram-positivas e fungos (A. fumigatus e C. 

albicans). Estes dados iniciais sugeriram que os receptores do tipo Toll são 

componentes importantes da defesa das drosófilas, porque induziam a expressão de 

drosomicina, uma defensina antifúngica (Lamaitre, 1997). Em mamíferos, foram 

identificados 11 diferentes receptores envolvidos no reconhecimento de microrganismos 

e na ativação da resposta imune inata (Underhill, 2002). 

Nexte contexto, a descoberta dos receptores do tipo Toll (TLRs) revolucionou os 

mecanismos envolvidos no reconhecimento do sistema imune inato. Os TLRs são 

moléculas transmembranas que contêm um domínio externo à membrana com 

seqüências ricas em leucina (LRR), e uma cauda intracelular que mostra grande 

homologia com o domínio intracelular do receptor para a IL-1 (IL-1R), chamada 

domínio Toll/IL-1R (TIR) (Takeda, 2004). A ativação do TLR por seus ligantes induz o 

recrutamento de proteínas adaptadoras específicas. Até o momento, quatro proteínas 

adaptadoras foram descritas: fator de diferenciação mielóide 88 (MyD88), proteína 

associada ao TIR (MALT/TIRAP), Toll/IL-1R domain containing adaptador inducing 

IFN-beta (TRIF) e molécula adaptadora relacionada ao TRIF (TRAM) (Takeda, 2004). 
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Essas proteínas adaptadoras transduzem o sinal do TIR, ativando quinases e fatores de 

transcrição como o NF-kB e STAT-1 (Takeda 2004). Dá-se, dessa maneira, a produção 

de diferentes moléculas efetoras, citocinas pró-inflamatórias, entre outros mediadores, 

responsáveis pelas diferentes respostas geradas a partir do reconhecimento de estruturas 

padrões dos patógenos. 

Estudos recentes mostraram a importância dos receptores do tipo Toll (TLRs) na 

fase inicial de reconhecimento de diferentes patógenos. A família dos receptores do tipo 

Toll compreende, até o momento, onze proteínas identificadas em mamíferos (11 

receptores identificados em camundongos e 10 receptores em humanos) (Sabroe, et al. 

2002). TLR -1, -2, -4, -5, e -6 são expressos na superfície celular e possuem a função de 

reconhecer especificamente produtos bacterianos, incluindo as lipoproteínas bacterianas 

(TLR2 como um heterodímero com TLR1 ou TLR6), LPS (TLR4), ou flagelina (TLR5) 

(Takeda, 2004). TLR -3, -7, -8, e -9 são localizados nos compartimentos intracelulares 

(Ahmad-Nejad et al, 2002; Heil et al, 2003; Matsumoto et al, 2003) e especializam-se 

na detecção de DNA dupla fita (TLR3), o RNA viral (TLR7), ou as seqüências CpG das 

bactérias e dos vírus (TLR9) (Takeda, 2004). Os neutrófilos humanos expressam o 

mRNA para todos os TLRs, exceto TLR3 (Neufert et al, 2001) e sua ligação com os 

respectivos ligantes levam à secreção de citocinas inflamatórias (AAP, 1996; AAP, 

1999, ADA, 1996; Terpening et al. 2001; Shimazaki et al. 2001; Huyoel et al, 2000; 

Soikknen et al 2000; Li et al, 2000, Fowler 2001, Beck 1999, Meyer et al, 1998, 

Dongari et al, 1996) com exceção da seqüência CpG, que requer o pré-tratamento dos 

neutrófilos com GM-CSF (Neufert et al, 2001). Adicionalmente, o DNA bacteriano 

pode ativar os neutrófilos via TLR9 de uma maneira CpG independente, mecanismo 

este que ainda precisa ser identificado (Trevani et al, 2003). TLR4 é capaz de mediar a 

indução de citocinas pró-inflamatórias após estimulação com fungos e bactérias, 
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enquanto o reconhecimento desse microrganismo por TLR2 conduz, principalmente, à 

liberação de citocinas antiinflamatórias. Assim, é provável que as diferenças nos 

componentes de superfície celular dos microrganismos, sejam responsáveis pela ligação 

a diferentes TLRs e induzam a produção de diferentes padrões de citocinas após o 

contato entre bactéria e célula hospedeira. A produção de citocinas como TNF-α, IL-1, 

IL-6, IL-8, IL-10 e IL-12 é observada em estudos in vitro, após estímulo de macrófagos 

e monócitos com diferentes microrganismos (Xiong et al, 2000; Veschiarellia et al, 

1999; Parise-Fortes, 2000), demonstrando que essas células podem ser fontes 

importantes de citocinas. 

O possível envolvimento de TLR4 e TLR2 na doença periodontal humana foi 

evidenciado, recentemente, devido à detecção de um aumento na expressão dessas 

moléculas em biópsias de tecido gengival de pacientes com periodontite crônica (Ren, 

2006). Porém, o exato papel dos TLRs no desenvolvimento da doença periodontal ainda 

não foi estabelecido. Poucos são os relatos sobre a interação de A. 

actinomycetemcomitans com TLR2 e/ou TLR4 (Tietze, 2006). Desta forma, o papel dos 

TLRs na atividade fagocítica e microbicida de neutrófilos e macrófagos contra a 

infecção por A. actinomycetemcomitans e outros periodontopatógenos ainda precisam 

ser esclarecidos. 

A. actinomycetemcomitans é considerado um dos principais 

periodontopatógenos, sendo relacionado como fator etiológico de determinados casos 

de periodontite agressiva, e presente em grande número dos casos de periodontite 

crônica. Essa bactéria foi isolada de lesões actinomicóticas de humanos em 1912 por 

Klinger e receberam o nome de Bacterium actinomycetem comitans, sendo 

reclassificada, posteriormente, como Actinobacillus actinomycetencomitans por Topley 

e Wilson em 1929 e, como Haemophilus actinomycetemcomitans, por Potts e 
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colaboradores em 1929. As cepas eram classificadas conforme sua dependência do fator 

X (hemina) para o crescimento. Entretanto, em 2006, Lauritsen e Kilian estabeleceram 

uma nova classificação filogenética para esta bactéria, baseada agora em dados 

genotípicos e de dependência do fator V (dinucleotídio adenina nicotinamina) e estas 

bactérias passaram a ser denominadas como Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

(Lauritsen, 2006). 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans pertencente à família 

Pasteurellaceaue, é uma bactéria sem motilidade, cocobacilo anaeróbio, gram-negativa, 

não formadora de esporos, capnofílicas (Scannapieco, 1987), catalase positivas e 

fermentadoras de glucose, frutose, maltose e manose (Lauritsen, 2006). Quando 

isolados clínicos são semeados para crescer em meio de cultura observa-se o 

desenvolviemnto de colônias circulares, convexas, de textura rugosa com uma estrela ou 

cruz no centro (Scannapieco, 1987). Após repetidas subculturas, a forma de estrela 

desaparece, as colônias se tornam esfumaçadas e opacas e não causam cavitação no 

meio (Henderson, 2003; Lauritsen, 2006). Aggregatibacter actinomycetemcomitans é 

descrita na literatura por possuir cinco sorotipos que são: a, b, c, d, e (Saarela et al., 

1992) mas, recentemente, um possível novo sorotipo (f) foi descrito por Kaplan e 

colaboradores (2001). Os antígenos determinantes do sorotipo são polissacarídeos de 

superfície termoestáveis que aparentam ser exclusivos da espécie. O sorotipo b parece 

ser o mais virulento (Slots, 1997). 

O mecanismo de patogenicidade de A. actinomycetemcomitans não está 

totalmente compreendido, entretanto, esse microrganismo apresenta vários fatores de 

virulência determinados pela aderência e invasão tecidual, produção de fatores 

citotóxicos e imunossupressores (leucotoxina), lipopolissacarídeo (LPS), bacteriocina, 

proteínas ligantes à porção FC do anticorpo, colagenase e fatores de resistência 
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antimicrobiana (Page, 1976). A atividade leucotóxica das cepas de A. 

actinomycetemcomitans foi descrita pela primeira vez por Baehni e colaboradores 

(AAP, 1999), em cepas isoladas de lesão periodontal de pacientes com PAL, 

determinando-se a capacidade de produtos bacterianos de destruir células fagocitárias 

humanas. A leucotoxina produzida por esse microrganismo é considerada o fator chave 

da sua virulência, pela capacidade de destruir as células de defesa do hospedeiro. Essa 

proteína de 116 KDa, pertencente à família RTX de toxinas (aminoácidos que se 

repetem na toxina) caracteriza-se por apresentar especificidade celular, lisando 

leucócitos polimorfonucleares, monócitos, células leucêmicas, células linfóides e 

macrófagos de primatas humanos e não humanos, mas não destrói fibroblastos, 

eritrócitos e células endoteliais (AAP, 1996). A leucotoxina é expressa por um operon 

cromossômico constituído de quatro genes: ltxC, ltxA, ltxB e ltxD. Também se sabe que 

a presença do gene ltxA é essencial para a atividade citolítica dessa toxina e que a 

expressão da toxina varia entre cepas de A. actinomycetemcomitans, observando-se, 

assim, cepas altamente leucotóxicas, produzindo de 10 a 20 vezes mais leucotoxina que 

as cepas consideradas minimamente leucotóxicas (ADA, 1996). O gene ltxC codifica 

uma proteína capaz de ativar a leucotoxina produzida pelo gene ltxA, enquanto os genes 

ltxB e ltxC codificam peptídeos que estão envolvidos no transporte dessa toxina para a 

superfície celular bacteriana (ADA, 1996). Cepas de A. actinomycetemcomitans 

altamente leucotóxicas apresentam uma deleção de 530 bp no promotor ltx, e as 

minimamente leucotóxicas não mostram esta deleção (Terpenning, 2001). Iwase e 

colaboradores observaram que a leucotoxina produzia poros de 96 nm de diâmetro nas 

membranas de células HL-60. Confirmando esses estudos, Taichman e colaboradores 

ressaltaram que a formação dos poros também alterava a permeabilidade celular, 

facilitando o influxo de cálcio e provocando a lise celular (Taichman, 2001). 
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A adesão de A. actinomycetemcomitans às superfícies de células epiteliais, aos 

dentes e/ou a outras bactérias bucais, assim como a invasão da gengiva, constituem 

passos iniciais e essenciais na patogênese dos processos periodontais. Estudos mostram 

que a capacidade de aderência deste microrganismo às células epiteliais bucais ou à 

hidroxiapatita estaria associada às fímbrias, vesículas extracelulares e/ou material 

amorfo extracelular (Fine et al, 2006). Proteínas de membrana externa (Omps) 

encontradas em A. actinomycetemcomitans como, por exemplo, Omp 100, Omp 64, 

Omp 39, Omp 29, Omp 18 e Omp 16 também têm importante papel no estabelecimento 

da infecção. Destas, a Omp 100 apresenta homologia com YadA da Yersinia 

enterocolitica, UspA da Moraxella multicoda, DsrA da Salmonella typhimurinum e 

EibA-C da Escherichia coli e tem a função de adesão, facilitando a invasão no tecido do 

hospedeiro (Asakawa, 2003; Fine, 2006). 

A cepa JP2 possui um operon (cdtABC) que codifica outra toxina comum deste 

microrganismo, a toxina de distensão do citoesqueleto (CDT). A CDT causa a parada do 

ciclo celular em G2 (Purdy et al, 2000). Essa toxina inibe o crecimento de fibroblastos, 

queratinócitos humanos e murinos, e tem atividade imunossupressora sobre células T e 

B do sistema imune adaptativo humano (Shenker, 1990).  

A virulência de tal microrganismo é relacionada à sua marcante capacidade de 

invasão tecidual, produção de diversas proteases e da leucotoxina, especialmente por 

determinados clones extremamente virulentos, como o JP2 (Spitznagel et al., 1991, 

Haubek et al., 2004). Acredita-se que tais fatores de virulência interfiram na resposta 

imune do hospedeiro, resultando em maior dificuldade na obtenção de sucesso no 

tratamento de pacientes infectados com A. actinomycetemcomitans, assim como 

provavelmente potencializem os efeitos sistêmicos da infecção periodontal (Saito et al., 

1993, Wilson & Henderson 1995, Fives-Taylor et al., 1995, Fives-Taylor et al., 1999). 
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Entretanto, o papel individual de periodontopatógenos como A. actinomycetemcomitans 

nos efeitos locais e sistêmicos durante o curso da DP não são conhecidos, assim como 

pouco se sabe a respeito dos mecanismos imunes inatos envolvidos no reconhecimento 

e controle inicial da infecção periodontal.  

Considerando a importância dos neutrófilos como primeira linha de defesa 

celular contra patógenos e a importância dos receptores do tipo TLR2 no 

reconhecimento de agentes invasores, avaliamos o papel de TLR2 durante o curso da 

infecção peritoneal e oral com Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 
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O presente trabalho tem como objetivo principal a caracterização do papel dos 

receptores do tipo Toll após a infecção com Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

Especificamente nossos objetivos foram: 

 

1. Avaliar a atividade fagocítica de neutrófilos no curso da infecção por 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa); 

2. Analisar a produção de óxido nítrico, e atividade de mieloperoxidase em 

culturas de neutrófilos provenientes de animais deficientes de TLR2 após a 

estimulação com Aa; 

3. Avaliar a participação de neutrófilos no curso da infecção por Aa; 

4. Analisar a perda óssea e a disseminação de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitas após a infecção oral em animais deficientes de TLR2. 
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1. Cultura de Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa).  

Amostras de Aa foram obtidas junto ao Instituto de Ciências Biomédicas da USP 

- São Paulo e cultivadas no Laboratório de Microbiologia da Faculdade de Odontologia 

de Bauru - FOB em meio TSA (Tryptic Soy Agar D, DIFCOTM, BD) acrescido de 0,6% 

de extrato de levedura (DIFCOTM, BD). As placas foram mantidas em jarra de 

microaerofilia com aproximadamente 5 - 10% de CO2 em estufa a 37ºC por 5 dias. A 

morfologia das bactérias foi confirmada por Método de Gram e por visualização em 

estereoscópio (Wild Heerbrugg, Switzerland, MS 23358). A pureza das colônias foi 

confirmada por teste bioquímico de catalase e por reação de cadeia da polimerase 

(PCR). A concentração de bactérias utilizada nos experimentos foi determinada com o 

auxílio da escala de Mac Farland. As bactérias em suspensão foram diluídas de modo a 

atingir a concentração de 2x109 UFC em 50µl de PBS 

 

2. Marcação de Aggregatibacter actinomycetemcomitans com FITC.  

Aggregatibacter actinomycetemcomitans foi marcado com FITC como descrito 

previamente (Permpanich et al, 2006). Brevemente, 5mL da suspensão de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (2x109 bactérias/mL) foram incubadas com 0.1 

mg/mL FITC diluído em PBS (Sigma-Aldrich) por 5 horas a 37°C. Em seguida, a 

suspensão foi lavada três vezes por 10 minutos a 1.300 g. O precipitado obtido foi 

ressuspenso em 1 mL de meio e pequenas alíquotas foram analisadas em microscopia de 

fluorescência para a confirmação da marcação das bactérias com FITC. As bactérias 

foram marcadas e este processo não afetou a viabilidade do microrganismo. 
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3. Animais de experimentação.  

Foram utilizados camundongos machos C57BL/6, ou geneticamente deficientes 

do receptor do tipo Toll2 (TLR2-/-), com idade aproximada de seis semanas. Esses 

animais foram criados no biotério de Animais Isogênicos da Área de Pós-Graduação em 

Imunologia Básica e Aplicada da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. No 

decorrer do protocolo experimental, os animais foram mantidos no biotério de Animais 

Isogênicos da Disciplina de Microbiologia e Imunologia da Faculdade de Odontologia 

de Bauru - USP, em caixas de polipropileno (animais selvagens - WT) ou em 

microisoladores (animais geneticamente deficientes), com a temperatura e a luz 

controladas. A água, ração e maravalha foram autoclavadas e disponibilizadas ad 

libitum, exceto no dia da infecção oral onde água e ração foram limitadas até 30 minutos 

após a inoculação para garantir a adesão bacteriana à superfície dentária. Os grupos 

experimentais eram compostos por 20 camundongos, que foram monitorados durante o 

experimento diariamente com relação a possível mortalidade, e tiveram seu peso aferido 

durante o curso da infecção. A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética no Ensino e 

Pesquisa em Animais da Faculdade de Odontologia de Bauru (CEEPA-Proc. nº 

23/2006). 

 

4. Infecção intraperitoneal dos animais.  

Camundongos (C57BL/6 e TLR2-/-) foram inoculados por via intraperitoneal 

com 2 x 109 bacilos viáveis de A. actinomycetemcomitans, diluídos em PBS estéril. 

Cinco animais de cada grupo foram sacrificados 24 horas após a infecção. A sobrevida 

dos animais foi avaliada por um período de 60 dias  
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5. Avaliação do recrutamento de neutrófilos.  

Animais foram sacrificados após 24h e as células do exsudato foram obtidas 

após lavagem peritoneal com 5mL de RPMI suplementado com 5% de soro fetal 

bovino. As células foram centrifugadas, o sobrenadante descartado e ressuspensas em 

1mL de RPMI completo. O exsudato inflamatório foi analisado através da evidenciação 

com solução de Turk e contado em câmara de Neubauer, observando a presença de 

neutrófilos e macrófagos.   

 

6. Cultivo de células.  

Células totais do exsudato peritoneal provenientes de animais normais ou 

infectados com Aa foram cultivadas em placas de 24 poços (Corning, Corning, NY 

EUA) (3 x 106 células/poço) em meio RPMI 5% SFB, na ausência ou presença de 

antígenos de Aa. Após o cultivo os sobrenadantes foram colhidos, centrifugados (250 g 

por 10 minutos), filtrados em membrana de poro 0,22 mm e estocados a -20°C até o uso 

(para dosagem de NO). 

 

7. Ensaio de fagocitose.  

Animais infectados com Aa por via intraperitoneal foram sacrificados 24 horas 

após o inóculo. As células do exsudato peritoneal de cada camundongo foram obtidas 

através da lavagem intraperitoneal com 5 mL de RPMI 5% SFB. O material coletado foi 

centrifugado a 4 ºC e o precipitado ressuspendido em 1 mL de RPMI 5% SFB. Uma 

amostra de cada lavado foi colocado sobre lâmina (10µL) e corado com May-

Grunwald/Giemsa para análise da fagocitose. Foram contados 10 campos aleatórios por 

lâmina e consideradas células fagocitando aquelas que apresentavam um ou mais grupos 
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de bactérias em seu citoplasma. Para a análise da fagocitose in vitro, as células (1x104) 

foram cultivadas com amostras de A. actinomycetemcomitans, previamente marcadas 

com FITC na proporção de 1:1 (bactérias/células) em lamínulas de 20x20 mm dentro de 

placas de cultura de células de seis poços. Após 30 minutos, as lamínulas foram lavadas 

levemente com RPMI e montadas em lâminas e analisadas em microscópio confocal de 

varredura a laser (Leica TCS-SPE, Mannhein, Alemanha). 

 

8. Atividade de mieloperoxidase.  

Células obtidas do exsudato peritoneal dos animais WT e TLR2-/- após infecção 

com bacilos viáveis de Aa ou inoculados com PBS, foram lavadas e congeladas a -20ºC 

em PBS estéril. Depois, o material foi descongelado, centrifugado e obteve-se o 

sobrenadante. A atividade da mieloperoxidase foi determinada após incubação desses 

sobrenadantes com H2O2 0,5mM e tetramethylbenzidina (1,6 mM). A atividade de MPO 

foi mensurada em leitor de Elisa com uma absorbância de 450 nm.  

 

9. Avaliação da produção de NO.  

A produção de NO foi avaliada das culturas de células in vitro. Para tal, o 

sobrenadante foi descongelado e posteriormente, foi mensurada a produção de NO-2 

(nitrito) nos sobrenadantes das culturas, pela reação colorimétrica de Griess (Elahi, 

2001). Resumidamente, 100 µL dos sobrenadantes das culturas obtidos e processados 

como descrito acima, foram adicionados a 100 µL de reagente de Griess e incubados 

por 10 minutos a 26°C. Em seguida, determinou-se a absorbância (filtro de 540 nm) em 

leitor de Elisa. Os resultados expressos em µmoles foram determinados pela 
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comparação com a curva padrão (realizada com nitrito de sódio nas concentrações de 

200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125 e 1.5 µM). 

 

10. Disseminação de A. actinomycetemcomitans após infecção peritoneal.  

Animais infectados via intraperitonial com 2x109 UFC de A. 

actinomycetemcomitans foram sacrificados após 24 horas e tiveram o baço, o linfonodo 

inguinal e células do exsudato coletados e avaliados quanto à presença da bactéria. Baço 

e linfonodo foram retirados, e transferidos para criotubo contendo 1 mL de PBS estéril 

pesado. Os órgãos foram macerados, pesados e semeados como descrito. 

Posteriormente, 100µL do macerado dos tecidos ou do lavado foram semeados em 

placas de Petri (100 mm) contendo TSA + 0.6% de extrato de levedura por 15 dias para 

a determinação das unidades formadoras de colônia (UFC). As UFCs foram dadas como 

UFC/grama de órgão. 

 

11. Doença periodontal experimental induzida (DPEI). 

O modelo de DPEI foi baseado no protocolo usado por Baker, Evans & 

Roopenian (1994) com algumas modificações. O protocolo de indução de doença 

periodontal consistiu da inoculação oral de 2x109 UFC de A. actinomycetemcomitans 

em 50µl de PBS, acrescida de 2% de carboximetilcelulose, sendo esta suspensão 

aplicada diretamente na cavidade oral dos animais com o auxílio de um micropipetador 

automático. Após 48 horas e 96 horas, o procedimento de inoculação oral foi repetido. 

A adição de carboximetilcelulose à suspensão de bactérias possibilita a retenção 

temporária dos microrganismos e a colonização da cavidade oral por A. 

actinomycetemcomitans; eliminando a necessidade da injeção direta das bactérias dentro 
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do tecido periodontal ou uso de ligaduras, que podem resultar em trauma mecânico ao 

tecido. Para a contagem de tempo de infecção, a primeira administração dos 

microrganismos foi considerada como tempo 0 h. Grupos de camundongos C57BL/6 

(WT) e TLR2-/- receberam a inoculação de A. actinomycetemcomitans simultaneamente, 

sendo denominados de “infectados”. Grupos controle consistiam de animais “sham-não 

infectados” (os quais recebiam a administração oral de 50µl de uma solução 2% de 

carboximetilcelulose em PBS, com metodologia semelhante à descrita para o grupo 

anterior). 

 

12. Coleta das amostras. 

 Diferentes amostras foram coletadas para distintos métodos de investigação. 

Para a análise de perda óssea e histológica foram coletados tecido gengival palatino, 

molares superiores e tecido periodontal subjacente (ligamento e tecido ósseo alveolar e 

palatino). Para sua remoção, eram realizadas duas incisões na região palatina, uma 

mesial e outra distal aos molares, ambas perpendiculares à linha média, sendo em 

seguida seccionado o arco zigomático, assim como as bases dos processos alveolares 

direito e esquerdo. As amostras eram então fragmentadas com auxílio de um cinzel, 

transferidas para um microtubo contendo Trizol (Invitrogen Life Technologies, EUA), e 

armazenadas a -70ºC (para análise da presença de Aa nos tecidos através da reação de 

cadeia da polimerase - PCR). As amostras coletadas para a análise histopatológica eram 

compostas de tecido gengival palatino e vestibular, molares superiores e tecido 

periodontal subjacente (ligamento e tecido ósseo alveolar), embebidas em solução de 

formol a 10% e armazenadas a temperatura ambiente. Os molares e o tecido ósseo 

foram armazenados em peróxido de hidrogênio (3%) para análise do padrão de perda 

óssea. 
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Além da coleta de amostras de tecido periodontal, fragmentos de coração, 

pulmão, fígado, linfonodo cervical superficial, rim e baço foram coletados para análise 

histológica (armazenados em formol, como previamente descrito) e quantificação da 

carga bacteriana através da contagem da unidade formadora de colônia (UFC) 

(armazenados em PBS estéril e semeados em placas com Tryptic Soy Agar). 

Determinados com base em estudos anteriores, o sacrifício dos animais e coleta de 

amostras foram realizadas nos tempos de 0h, 3, 7, 9, 30 e 60 dias após a inoculação 

inicial de A. actinomycetemcomitans. 

 

13. Isolamento de A. actinomycetemcomitans.  

Após o sacrifício dos animais, foi coletada uma amostra de biofilme dental e 

saliva da região dos dentes posteriores da maxila com auxílio de um swab, e transferida 

para tubos estéreis contendo 10 mL de BHI (Brain Heart infusion, DIFCOTM, BD). Os 

tubos foram colocados em microaerofilia ou estufa por 7 dias na tentativa de 

proporcionar o crescimento de Aa e outros patógenos. As culturas foram utilizadas para 

identificar a microbiota oral dos animais por meio seletivo. Para identificação da 

microbiota por meio seletivo, 10 µL do caldo BHI foram plaqueados em ágar Tryptic 

Soy + 0,6% de extrato de levedura (TSA) para crescimento de Aa, ágar Mitis salivaris 

(MS) para crescimento de Streptococcus spp, Staphylococcus manitol salt (MAS) para 

crescimento de Staphylococcus e Ágar Sabouraud Dextrose (Sb) para crescimento de 

fungos.. Após sete dias, foram registradas as unidades formadoras de colônia (UFCs) e 

a morfologia bacteriana foi analisada por coloração de Gram. A presença de bactérias 

nos tecidos obtidos de animais infectados também foi avaliada. Para tal as amostras de 

tecidos foram pesadas e maceradas em PBS estéril. Em seguida, 10 µL dessas soluções 
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foram cultivados por 7 dias em meio TSA + extrato de levedura e as unidades 

formadoras de colônia (UFCs) de Aa determinada por miligrama de órgão.  

 

14. Extração de DNA bacteriano. 

Para a detecção da presença de A. actinomycetemcomitans nos diferentes tecidos 

(fígado, rins, coração, pulmão, linfonodo e baço) foram utilizadas reações de PCR. A 

extração de DNA bacteriano foi realizada conforme método previamente descrito 

(ÁVILA-CAMPOS et al. 2002, Garlet, 2006), com pequenas modificações. Para tanto, 

após a coleta dos órgãos e armazenamento em trizol, como previamente descrito, os 

mesmos foram homogeneizados através da utilização de um triturador de tecidos 

(UltraTurrax 8.0; IKA, Staufen, Alemanha). As amostras foram então centrifugadas a 

13000 g por 10 minutos, sendo o sedimento ressuspendido em 500 µl de trizol e 

clorofórmio, e novamente centrifugadas, tratadas com citrato de sódio 0,1M em etanol 

10%, com etanol 75% e ressuspendidas em 100 µl de água DNase/ RNase free e 100 µl 

de Instagene. As amostras foram termocicladas por trinta minutos a 56 ºC, então 

fervidas por 10 minutos, e novamente centrifugadas. Para a detecção do DNA de A. 

actinomycetemcomitans, 10µl da amostra foram utilizados para a realização de reações 

de cadeia da polimerase (PCRs) utilizando a enzima Taq polimerase (Gibco – Life 

Technologies) no termociclador PTC-100 (MJ Research, Watertown, EUA). As 

condições básicas da reação de PCR para detecção de A. actinomycetemcomitans foram: 

30 ciclos de 1 minuto a 94°C para desnaturação, 1 minuto a 54°C para anelamento dos 

primers e 2 minutos 72°C de extensão, acrescidos de um passo de extensão final de 7 

minutos a 72°C, com o primer específico (5’- AAA CCC ATC TCT GAG TTC TTC 

TTC 3’) (5’-ATG CCA ACT TGA CGT TAA AT-3’). Como controle positivo da 

reação de amplificação, foi utilizada uma amostra de DNA proveniente de cultura de 
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Aa. Uma amostra negativa (água) foi submetida a reação com a seqüência do primer 

utilizado. Os produtos de PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 2% e 

corados com brometo de etídio. Os géis foram fotografados (UVP Life-Science 

Software Image aquisition). Todas as reações de PCR foram realizadas na disicplina de 

Fisiologia e Farmacologia FOB-USP, com o auxílio do Professor Dr. Carlos Ferreira 

dos Santos. 

 

15. Avaliação da reabsorção óssea alveolar.  

O modelo utilizado para análise de perda óssea foi baseado no protocolo usado 

por Garlet et al (2006). Resumidamente, após a DPEI, a maxila dos camundongos foi 

removida, separada em hemi-arcos e o tecido duro foi mantido em peróxido de 

hidrogênio 3 % m/v (10 volumes, LBS, Laborasa, Ind. Farmacêutica LTDA, SP) por 3 

dias para a remoção do restante do tecido mole. Decorrido este período, as peças 

contendo apenas tecido ósseo e dentes foram delicadamente lavadas em soro fisiológico 

e colocadas para secar em temperatura ambiente, sobre uma placa de vidro. Quando 

secas, as peças foram imersas em uma solução de azul de metileno e água (2:1) para 

evidenciar a junção amelo-cementária. Cada hemi-maxila foi posicionada sobre um 

papel milimetrado e com uma câmera fotográfica acoplada a um estereoscópio foram 

feitas imagens da face palatina (2,5 de aumento). Com o auxílio do Programa Image J 

1.36b (Wayne.Rasband, National Institutes of Health, USA) as imagens foram 

submetidas a um cálculo de área (mm2), entre a junção amelo-cementária (JAC) e a 

crista óssea alveolar (COA) (Figura I e II) . 
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16. Análise histopatológica.  

A peça contendo tecido peridontal, ósseo e os molares superiores foram 

coletadas como descrito anteriormente e fixada em solução de paraformaldeído 4%, pH 

7.4, em temperatura ambiente, pelo tempo mínimo de 48 h. Após a fixação, as peças 

foram descalcificadas em solução a 10% de ácido tricloroacético, em temperatura 

ambiente, pelo tempo de 4 semanas. Em seguida, as peças foram colocadas em solução 

de sulfato de sódio a 5%, para neutralização da reação. O passo seguinte foi a 

desidratação gradativa em álcool, seguida de xilol e processamento em parafina. Cortes 

seriados com espessura de 3 µm foram obtidos através de um micrótomo, montados em 

lâminas e corados com coloração em hematoxilina e eosina. A análise histopatológica 

foi realizada através da análise de cortes seriados em microscopia ótica, visando 

basicamente a análise da presença e da localização de células inflamatórias nos tecidos 

periodontais, assim como as características histológicas do epitélio juncional. Baço. 

fígado, rim, linfonodo cervical superficial, coração e pulmão também foram 

processados como descrito acima, exceto pela utilização de EDTA.  

 

17. Análise estatística 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão médio (SEM) dos 

resultados obtidos para cada grupo. A análise estatística foi realizada utilizando-se o 

programa PRISMA 4 (PRISMA software, GraphPad, San Diego, CA). Valores de p 

<0.05 foram considerados com indicativo de significância. 
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Figura I. Análise da perda óssea. Camundongos submetidos ao protocolo de 

DPEI foram sacrificados, as maxilas removidas e preparadas para fotografia em 

estereoscópio. As imagens foram submetidas a cálculo de área entre JAC e COA 

com o auxílio do programa Image J, em mm². A linha tracejada indica a marcação 

do papel milimetrado utilizada para calibrar o programa. COA: crista óssea alveolar, 

JCE: junção cemento-esmalte.

COA

JCE
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FIGURA II. Ilustração da perda óssea dos animais se lvagens e deficientes de 

TLR2. Imagens obtidas com Lupa estereoscópica e 2,5X. As ilustrações A, C, E, 

G, foram obtidas de maxilas de animais selvagens nos tempos de 0, 3, 7, 9 dias 

de infecção. Ilustrações B, D, F, H representam animais TLR2-/- nos períodos de 0, 

3, 7, 9 dias de infecção. Ilustração K e L mostram a perda óssea no período de 30 

dias, para animais selvagens e TLR2-/- respectivamente.

 



 

 
 

 

RESULTADOS 



Discussão 
 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discussão 
 

37 
 

1. A ausência de TLR2 não interfere com a sobrevida de camundongos C57BL/6 

após a infecção peritoneal com Aggregatibacter actinomycetemcomitans.  

Com o intuito de determinar a influência do receptor TLR2-/- durante a infecção 

peritoneal por Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), camundongos selvagens 

(WTTLR2) e geneticamente deficientes de TLR2 foram infectados com 2 x 109 bacilos 

viáveis de Aa por via intraperitoneal. A sobrevida dos animais foi observada durante 60 

dias após a infecção.  

Os resultados mostraram que 100% dos animais TLR2-/- e WT sobreviveram à 

infecção (Figura 1). Adicionalmente, durante o período de observação, não foram 

detectados nenhuma alteração de comportamento ou comprometimento fisiológico dos 

animais. Esses resultados demonstraram que a ausência de receptor TLR2 não 

influenciou a sobrevida dos animais após a infecção intraperitoneal com A. 

actinomycetemcomitans.  

 

 

2. A ausência de TLR2 leva a um menor recrutamento de leucócitos após a 

infecção peritoneal com Aggregatibacter actinomycetemcomitans.  

 Para avaliar a influência de TLR2 na migração de células para o sítio de 

infecção, animais TLR2-/- e WTTLR2, foram inoculados por via intraperitoneal com 2 x 

109 bacilos viáveis de Aa. Após 24 horas, o peritôneo foi lavado e as células 

inflamatórias coletadas e contadas em câmara de Neubauer.  

 Os resultados demonstraram que a ausência de TLR2 diminuiu o número de 

células recrutadas para o foco da infecção, quando comparados aos animais selvagens 

(WTTLR2) (Figura 2A). No peritônio de animais controle, inoculados apenas com PBS, 

observou-se um baixo recrutamento de leucócitos para o local do inóculo (Figura 2A). 

A contagem diferencial do infiltrado inflamatório revelou um predomínio de  
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FIGURA 1. Análise da sobrevida de camundongos TLR2-/- e seu grupo selvagem 

(WT TLR2
-/-) após infecção intraperitoneal com A. actinomycetemcomitans. O gráfico 

representa a sobrevida de camundongos TLR2-/- e selvagem (WTTLR2
-/-) infectados por 

via intraperitoneal com 2 x 109 bacilos viáveis de Aa e observados por um período de 60 

dias. Os resultados mostraram que tanto os animais selvagens (quadrado aberto), quanto 

os animais deficientes de TLR2 (círculo fechado) sobreviveram durante o período de 

infecção. Esses resultados são representativos de três experimentos independentes, com 

um total de 3 animais por grupo. 
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macrófagos recuperados da cavidade peritoneal de animais selvagens e deficientes de 

TLR2 após a infecção por Aa (Figura 2B). Em relação ao número de neutrófilos, isolou-

se do peritôneo de animais WTTLR2 e TLR2-/- uma baixa percentagem destas células 

quando comparado ao número de macrófagos. Observando-se um leve aumento na 

percentagem de neutrófilos recuperados de animais TLR2-/-, quando comparado aos 

animais WT. Os resultados apresentados indicam o envolvimento de TLR no 

reconhecimento e ativação de leucócitos após o desafio com A. actinomycetemcomitans. 

 

 

3. Células inflamatórias de animais deficientes de TLR2 apresentaram menor 

atividade fagocítica após estimulo com Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

Para a avaliação da atividade fagocítica, as células recém isoladas da cavidade 

peritoneal de animais TLR2-/- e selvagens infectados com Aa foram coradas por May-

Gruwald/Giemsa a percentagem de fagocitose determinada (GASPAROTO et al, 2004).  

Na análise dos dados, observou-se que os macrófagos de animais TLR2-/- 

apresentaram uma diminuição na capacidade fagocítica (Figura 3A), quando 

comparados às células de animais selvagens (WTTLR2). A análise da proporção de 

neutrófilos e macrófagos fagocitando revelou que a ausência de TLR2 diminuiu a 

capacidade fagocitica destas células (Figura 3B). 

A análise da atividade fagocítica in vitro confirmou os dados obtidos in vivo, 

onde se observou que as células dos animais selvagens C57BL/6 (Figura 3C) 

apresentaram uma maior atividade fagocítica quando comparada com as células obtidas 

de animais TLR2-/- após o cultivo com a bactéria (Figura 3D).  
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FIGURA 2. Caracterização do infiltrado inflamatório isolado de animais selvagens 

(WT TLR2
-/-) e deficientes TLR2 (TLR2-/-) após desafio com A. actinomycetemcomitans. 

Camundongos WTTLR2 e TLR2-/- foram inoculados por via intraperitoneal com 2 x 109

bacilos viáveis de Aa. Após 24 horas, a cavidade peritoneal foi lavada com meio RPMI e 

as células coletadas e contadas em câmara de Neubauer. (A) As barras representam o 

número de células totais viáveis (x106) presente no exsudato peritoneal de animais 

selvagens (barra aberta) os animais TLR2-/- (barras fechada). (B) As barras representam a 

percentagem de macrófagos e neutrófilos presentes no exsudato peritoneal dos animais 

WTTLR2
-/- e TLR2-/-. Os resultados são a média ± SEM de três experimentos independentes, 

com um total de seis animais por grupo. 
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FIGURA 3. Células de animais deficientes de TLR2 (TLR2 -/-) apresentaram atividade 

fagocítica diminuída. Camundongos selvagens (WTTLR2
-/-) e deficientes TLR2 foram 

inoculados por via intraperitoneal com 2 x 109 bacilos viáveis de Aa. Após 24 horas, a 

cavidade peritoneal foi lavada e as células do exsudato coletadas. (A) As barras representam 

o total de células fagocitando nos animais WTTLR2
-/- (barra aberta) e TLR2-/- (barra fechada). 

(B) As barras representam a percentagem de neutrófilos e macrófagos recém isolados da 

cavidade peritoneal que fagocitaram pelo menos uma bactéria. Foram contados 10 campos 

aleatórios em cada lamina sendo representada a média ± SEM obtida para cada grupo de 

animais. Os resultados são a média ± SEM de três experimentos independentes, com um total 

de seis animais por grupo. (C e D) Ensaio de fagocitose in vitro com Aa marcado com FITC 

na proporção de 1:1. C, células de animais controle e em D, células de animais TLR2-/-. 
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4. A ausência de TLR2 leva a uma menor atividade de mieloperoxidase após a 

infecção por Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

A mieloperoxidase é uma enzima que apresenta importante atividade 

microbicida em infecções bacterianas e fúngicas (Hirchem, 2005) e é considerada como 

um marcador de neutrófilos ativados (Klebanoff, 2005). Para avaliar a influencia de 

receptores Toll na ativação de neutrófilos após a infecção por Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, analisou-se a atividade de mieloperoxidase em células recém 

isoladas da cavidade peritoneal de animais TLR2-/-e WTTLR2-/-. Os resultados revelaram 

que uma menor atividade da enzima foi detectada no exsudato de animais TLR2-/- 

quando comparado às células de animais selvagens (WT). Em adição, na ausência de 

estímulo (infecção apenas com PBS) a atividade da enzima também foi menor em 

células de animais TLR2-/-, quando comparada com os animais selvagens (WT). Os 

resultados mostraram a consequente diminuição da atividade enzimática por células de 

animais deficientes de TLR2 (Figura 4). 

 

5. Células de camundongos deficientes de TLR2 apresentam menor produção de 

óxido nítrico após estimulação com antígenos de A. actinomycetemcomitans.  

Estudos demonstram que a produção de óxido nítrico (NO) mediada pela enzima 

iNOS pode matar certos periodontopatógenos, estando este mediador potencialmente 

envolvido no controle da infecção periodontal. Desta forma, é possível que antígenos 

das bactérias entrem em contato com as células do hospedeiro, primeiramente com os 

neutrófilos e macrófagos, os quais podem desencadear uma resposta inflamatória. Nesse 

sentido, foi analisada a capacidade de antígenos de Aa (lisado de A. 

actinomycetemcomitans, AgAa) de estimular macrófagos e neutrófilos de camundongos 

WTTLR2 e TLR2-/- a produzirem óxido nítrico. Para tal, células recém isoladas foram  
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FIGURA 4. Determinação da atividade da enzima mieloperoxidase (MPO). As células 

obtidas da cavidade peritonial de camundongos WTTLR2-/- e TLR2-/- foram coletadas 24 

horas após a infecção com  A. actinomycetemcomitans. A atividade da enzima MPO foi 

determinada por método colorimétrico. As barras representam à média ± SEM da atividade 

de MPO das células inflamatórias recém isoladas, para cada grupo de animais analisados. 

* p< 0,05, quando comparado com o grupo controle.

*

 

 



Discussão 
 

44 
 

cultivadas na presença ou ausência de AgAa. Após 48 horas, os níveis de óxido nítrico 

foram avaliados pelo método de Griess.  

Como pode ser observado na Figura 5, o cultivo com o antígeno de Aa não 

induziu um aumento na produção de óxido nítrico por células de animais selvagens. De 

forma relevante, a estimulação com AgAa diminuiu a produção de óxido nítrico por 

células de animais deficientes de TLR2 (Figura 4). 

 

6. Camundongos deficientes de TLR2 apresentaram uma alta taxa de disseminação 

de Aggregatibacter actinomycetemcomitans.  

Animais TLR2-/- e WTTLR2-/-, foram desafiados por via intraperitoneal com 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans e, após 24 horas, sacrificados e os linfonodos 

regionais e o baço coletados para a análise da disseminação bacteriana.  

A contagem de unidades formadoras de colônia (UFC), após 15 dias em 

microaerofilia revelou uma maior recuperação de Aa do baço de animais deficientes de 

TLR2, sendo a diferença não significante quando comparado com animais selvagens 

(Figura 6A). Os resultados mostraram que não houve recuperação de bactérias viáveis 

do exsudato e linfonodos de animais deficientes de TLR2 e WTTLR2 (Figura 6B e C). 

Esses resultados indicam que a disseminação da bactéria para baço é maior no grupo de 

animais que não possuem o receptor do tipo Toll 2 (TLR2-/-). 

 

7. Análise da sobrevida de animais C57BL/6 e deficientes TLR2-/- após indução da 

doença periodontal.  

Com o intuito de determinar a influência do receptor TLR2-/- durante a infecção 

oral por Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), camundongos selvagens 

(WTTLR2) e geneticamente deficientes de TLR2 foram infectados com 2 x 109 bacilos  
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FIGURA 5.  Antígeno de A. actinomycetemcomitansinduz células do peritônio de 

camundongos deficientes de TLR2 a produzirem baixas concentrações de NO. As 

células do lavado peritoneal obtidas de camundongos selvagens (barra aberta) e deficientes 

de TLR2 (barra fechada) foram cultivadas na presença (AgAa) ou ausência de lisado de 

Aa (Meio). Após 48 horas, o sobrenadante das culturas foi coletado e dosado a 

concentração de óxido nítrico pela reação de Griess. As barras representam os valores de 

NO presente na cultura de células do exsudato peritoneal de animais WTTLR2
-/- e TLR2-/-. 

Os resultados são a média ± SEM de três experimentos independentes, com um total de 

seis animais por grupo. *p<0,05.
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FIGURA 6. Recuperação de Aa do exsudato, baço e linfonodo de animais selvagens 

(WT TLR2
-/-) e deficientes de TLR2 após a infecção peritoneal por A. 

actinomycetemcomitans. Camundongos selvagens (WTTLR2
-/-) (barra aberta) e TLR2-/-

(barra fechada) foram infectados por via intraperitoneal com 2 x 109 bacilos viáveis de 

Aa. (A) Após 24 horas, os animais foram sacrificados, o baço e o linfonodo retirados, 

macerados, plaqueados e colocados em microaerofilia por 15 dias para contagem de 

unidades formadoras de colônia (UFC). (B) As barras representam o número de UFC 

obtidas após semeadura do exsudato peritoneal recém isolado de animais selvagens e 

nocautes. Os resultados são representativos de três experimentos independentes com um 

total de sei animais por grupo. ND: não detectado
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viáveis de Aa por via oral. A sobrevida dos animais foi observada durante 60 dias após 

a infecção.  

Os resultados mostraram que 100% dos animais TLR2-/- e WT sobreviveram à 

infecção (Figura 7). Adicionalmente, durante o período de observação, não foram 

detectados nenhuma alteração de comportamento ou comprometimento fisiológico dos 

animais. Esses resultados demonstraram que a ausência de receptor TLR2 não 

influenciou a sobrevida dos animais após a infecção oral com A. 

actinomycetemcomitans 

 

8. Diversidade microbiológica oral dos animais C57BL/6 e TLR2-/- antes e após a 

indução da doença periodontal.  

Um ponto crítico na patogênese das DPs, porém raramente investigado em 

modelos experimentais, diz respeito ao controle da infecção periodontal. Buscando 

caracterizar a cinética de infecção no curso da DP experimental, camundongos C57BL/6 

e TLR2-/- que receberam a inoculação oral de A. actinomycetemcomitans tiveram 

amostras de material aderido à superfície dentária coletadas e semeados em meios de 

cultivo próprios (Figura 8). A contagem das unidades formadoras de colônia para os 

diferentes microganismos analisados revelou que os animais selvagens e deficientes não 

infectados possuíam a mesma composição de biofilme, entretanto, os valores detectados 

foram menores no biofilme de animais TLR2-/-. Após a infecção não se observou 

alterações do biofilme e das UFC para as espécies analisadas. De forma diferente, a 

infecção com Aa levou a um aumento no número de UFC para Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp , fungos e Aggregatibacter actinomycetemcomitans no biofilme de 

animais  TLR2-/-. 
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FIGURA 7. Sobrevivência de camundongos WT e TLR2-/- após modelo de DPEI com

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Camundongos selvagens (WT) e TLR2-/-

foram infectados oralmente com 2 x 109 bacilos viáveis de Aa, e o tempo de vida foi 

avaliado por um período de 60 dias. Os resultados são representativos de três 

experimentos realizados separadamente com 10 animais por grupo. 
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FIGURA 8. Diversidade microbiológica presente na cavidade oral de camundongos 

C57BL/6 e TLR2-/- após a infecção por Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

Amostras de saliva e de biofilme foram obtidas de camundongos C57BL/6 (A) e TLR2-/-

(B) no momento da infecção e em diferentes períodos após a infecção oral com 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Após 0, 3, 7, 9 e 30 dias de infecção, os 

animais foram sacrificados e determinado o número de UFC de A. 

actinomycetemcomitan, Streptococcus spp., Staphylococcus spp. e Fungus spp. Os dados 

são representativos de três experimentos independentes com três animais por período de 

infecção.
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9. Avaliação da perda óssea alveolar.  

Nosso próximo passo foi a análise do desenvolvimento da resposta inflamatória 

em resposta a inoculação oral de A. actinomycetemcomitans em camundongos C57BL/6 

e TLR2-/-. Para tanto, os animais submetidos à inoculação das bactérias foram 

analisados inicialmente quanto á perda óssea alveolar, em diferentes tempos pós-

infecção (Figura 9). 

Os resultados revelaram que camundongos TLR2-/- submetidos ao protocolo de 

infecção com A. actinomycetemcomitans apresentaram significativa reabsorção óssea 

alveolar, determinada pelo crescente aumento na área compreendida entre a junção 

amelo-cementária (JAC) e a crista óssea alveloar (COA) nos tempos de 30 (P<0.001) e 

60 (P<0.001) dias pós-infecção (Figura 9), quando comparados aos grupos controle. Ao 

contrário, os animais TLR2-/- não infectados e WT-infectados não apresentaram perda 

óssea no período estudado (Figura 9).  

 

 

10. Análise histopatológica de tecido gengival de animais submetidos à DPEI.  

A partir das amostras de tecido gengival obtidas de animais WT e TLR2-/- 

infectados via oral por Aggregatibacter actinomycetemcomitans foram confeccionados 

cortes histológicos corados com hematoxilina e eosina para a análise microscópica. 

A análise histológica foi inicialmente realizada em amostras de tecidos 

periodontais de camundongos C57BL/6 e TLR2-/- não infectados (Figura 10 A e B). 

Nestas amostras, identificou-se microscopicamente a presença de mucosa gengival 

revestida por epitélio pavimentoso estratificado, em continuidade com o epitélio 

sulcular que se continua como epitélio juncional. Subjacente observou-se tecido 

conjuntivo fibroso, composto por fibras colágenas, pequenos vasos e discreto infiltrado  
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FIGURA 9. Quantificação da perda óssea alveolar induzida por A. 

actinomycetemcomitansem animais WT e TLR2-/-. Camundongos C57BL/6 (■) e TLR2-/-

(▲) submetidos ao protocolo de indução de doença periodontal com 

A.actinomycetemcomitans e grupos de animais não infectados C57BL/6 (□) e TLR2-/- (∆) 

(sham) foram analisados quanto perda óssea alveolar. A figura representa o aumento na 

distância entre a junção amelo-cementária (JAC) e a crista óssea alveolar (COA) na face 

palatina dos molares, medida em milimetros com o programa Image J 2.0, em relação aos 

animais controle. Os resultados apresentados representam os valores da 

média ± SEM, da área JAC-COA (obtidos de 10 animais) em cada tempo, representativos 

de três experimentos independentes. *p<0.001
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Figura 10. Análise histológica de maxila de camundo ngos selvagens e 

deficientes de TLR2 após DPEI. Vista panorâmica de um corte microscópico 

correspondente ao período 0h de animais WTTLR2-/- (A) e TLR2 -/- (C). Após 30 

dias, os animais apresentaram destruição dos tecidos periodontais, sendo que nos 

animais selvagens (C),  o comprometimento periodontal foi mais discreto que nos 

animais deficientes de TLR2 -/- (D). 
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inflamatório composto, principalmente, por polimorfonucleares, muitas vezes no 

interior dos epitélios juncional e sulcular.  

A análise histológica dos tecidos periodontais de camundongos WT infectados 

demonstrou que três dias após a infecção o tecido ainda apresentava integridade do 

epitélio juncional, com a presença de pequeno infiltrado inflamatório. No período de 

sete e nove dias após a infecção a análise do tecido gengival de animais selvagens 

revelou um pequeno infiltrado inflamatório com baixo comprometimento do tecido. No 

período de 30 dias, no tecido periodontal de animais WT observou-se um aumento do 

infiltrado inflamatório em relação ao observado nos períodos anteriores. Observou-se 

também vascularização aumentada e discreta perda óssea (Figura 10 C). A análise 

histológica dos tecidos periodontais de camundongos TLR2-/- infectados demonstrou 

que, três dias após a infecção, o tecido apresentava integridade do epitélio juncional, 

com a presença de pequeno infiltrado inflamatório (Figura 10 D). Após sete e nove dias 

de infecção foi possível observar no tecido periodontal de animais deficientes de TLR2 

a presença de um intenso infiltrado inflamatório no tecido conjuntivo próximo ao 

epitélio do sulco sendo composto, principalmente, por macrófagos. No período de 30 

dias, no tecido periodontal de animais TLR2 observou-se um aumento significante do 

infiltrado inflamatório, bem como um aumento da vascularização e intensa perda óssea. 

 

11. Efeitos sistêmicos da infecção por A. actinomycetemcomitans durante o curso da 

doença periodontal experimental. 

Estudos recentes têm sugerido que as DPs podem levar a uma resposta 

inflamatória sistêmica do hospedeiro, interferindo em sua saúde e até mesmo agravando 

ou predispondo a ocorrência de diversos estados patológicos. Buscando investigar 

possíveis efeitos sistêmicos da DP experimental, camundongos C57BL/6 e TLR2-/- 

infectados foram analisados com relação à disseminação da bactéria e desenvolvimento 
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de resposta inflamatória em outros tecidos. Para tal, amostras de linfonodo cervical 

superficial, baço, fígado, rim, coração e pulmão obtidas de animais WT e TLR2-/- 

infectados por Aggregatibacter actinomycetemcomitans, foram obtidas e 

confeccionados cortes histológicos destes materiais e corados com hematoxilina e 

eosina para a análise microscópica 

Os cortes histológicos mostraram que baço e linfonodo foram os órgãos com 

maior infiltrado inflamatório, composto principalmente por macrófagos nos períodos 

entre 7 e 9 dias, nos animais deficientes de TLR2 (Figura 11 A). O mesmo padrão foi 

observado no fígado com a presença de macrófagos entre os hepatócitos no período de 3 

dias. No coração observou-se a presença de infiltrado inflamatório na túnica adventicia, 

próxima aos pequenos vasos sanguíneos nos animais deficientes no período de 7-9 dias. 

Também foram encontradas células inflamatórias entre as células de Purkinje nesses 

animais. No rim e pulmão não foi observada a presença de células inflamatórias ou 

comprometimento das estruturas em ambos os grupos de camundongos (dados não 

apresentados) 

 

12. Disseminação de Aggregatibacter actinomycetemcomitans após indução da 

doença periodontal.  

Em doenças sistêmicas humanas como meningites, endocardites e osteomielites 

têm-se detectado a presença de Aa em tecidos diferentes à cavidade oral (Van 

Winkelholf & Slots, 1999). Dessa forma, após a infeção oral dos animais, foram 

coletados linfonodo cervical superficial, baço, fígado, rim, coração e pulmão na 

tentativa de detectar o periodontopatógeno. Os resultados revelaram a presença da 

bactéria em diferentes tecidos. Os resultados mostraram que foi possível obter DNA 

positivo para Aa das amostras de fígado, coração e pulmão dos animais (Figura 12) 
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FIGURA 11. Análise histológica de linfonodo cervical superficial, baço, fígado, rim, 

coração e pulmão de animais C57BL/6 e TLR2-/-. Após a indução da DPEI, linfonodo, 

baço, fígado, rim, coração e pulmão foram fixados, processados e corados com 

hematoxilina e eosina. A análise das laminas demonstrou a presença de infiltrado 

inflamatório principalmente nos órgãos linfóides superficial cervical, fígado e baço. 

Macrófagos eram as células predominantes e havia mais áreas com células inflamatórias 

nos órgãos obtidos de animais deficientes de TLR2. Imagem ilustrativa de baço de animal 

TLR2-/- com 9 dias de infecção após DPEI, seta laranja demonstra presença de macrófagos 

e seta azul presença de neutrófilos.
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sendo essa positividade aumentada com o decorrer da infecção. A análise do coração 

revelou a presença de DNA de Aa aos três dias de infecção e essa detecção foi 

observada aos 30 dias de infecção em ambos os grupos, no entanto, com maior 

freqüência nos animais selvagens quando comparado aos animais deficientes de TLR2 

(Figura 12). 

Na análise dos tecidos pulmonares, a detecção de DNA de Aa foi positiva para 

animais selvagens até 7 dias depois da infecção, todavia nos animais deficientes ela 

passou a ser detectada com 3 dias da infecção e permaneceu estável até o final do 

período analisado (30 dias) (Figura 12C). 
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FIGURA 12. Freqüência de positividade para DNA de A. actinomycetemcomitans. 

Camundongos C57BL/6 (■) e TLR2-/- (▲) submetidos ao protocolo de indução de doença 

periodontal com A.actinomycetemcomitans foram analisados quanto a disseminação da 

bactéria para tecidos periféricos porPCR. Em dias pré-estabelecidos foram colhidas 

amostras de linfonodo cervical superficial, baço, fígado, rim, coração e pulmão e este 

foram armazenados em trizol. As amostras foram processadas para obtenção de DNA de 

Aa conforme as orientações do fabricante. Os gráficos representam a positividade em 

porcentagem de positividade para a detecção do DNA bacteriano obtida nas amostras de 

(A) fígado, (B) coração e (C) pulmão. Nos demais órgãos não foi detectada a presença da 

bactéria. Os resultados apresentados representam os valores da 

média ± SD, da freqüência de positividade (obtidos de 10 animais) em cada tempo, 

representativos de três experimentos independentes
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As doenças periodontais (DPs) são alterações crônicas inflamatórias dos tecidos 

de suporte dos órgãos dentais, cuja etiologia é dependente da presença de bactérias 

periodontopatogênicas. Apesar da presença de microrganismos ser fundamental para o 

início do desenvolvimento da maioria das doenças periodontais, a amplificação e 

progressão desse processo é altamente dependente da resposta imune e inflamatória 

gerada pelo hospedeiro em resposta a esses patógenos e seus produtos. Acredita-se que a 

resposta seja responsável pela proteção do hospedeiro contra a infecção bacteriana, 

contudo, não se conhece qual o nível de tal proteção (AAP 1996; Page 1998; Fowler, 

Cappelli 2000). Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) é uma bactéria gram-

negativa comumente associada a doença periodontal agressiva (Ooshima et al., 2003, 

Tietze et al., 2006, Sakai et al., 2007). Apesar deste microrganismo estar associado com 

inúmeras doenças sistêmicas esta correlação ainda não está bem estabelecida (Van 

Winkelhoff, 1999; Lauritsen, 2006).  

Com o objetivo de investigar a participação de receptores do tipo Toll 

(TLR2) na ativação de células da resposta imune inata e no estabelecimento de infecção 

sistêmica após a infecção experimental por Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

inicialmente avaliamos a sobrevida de camundongos (WTTLR2 e TLR2-/-) após o desafio 

intraperitoneal com a bactéria. A ausência de TLR2 não interferiu na sobrevida dos 

animais após a infecção com Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Desta forma 

nossos resultados demonstraram que a ausência deste receptor não leva a um aumento na 

mortalidade dos camundongos após a infecção intraperitoneal por Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. Resultdos similares foram obtidos em outros estudos que 

demonstraram que a ausência deste receptor torna os camundongos mais susceptíveis a 

diferentes infecções bacterianas (Chlamydia pneumoniae) (Rodriguez, 2006), 
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(Porphyromonas gingivalis) (Kikkert et al, 2007) e fúngicas (Candida albicans) 

(Villamon, 2004). 

Para avaliar a influência dos receptores do tipo Toll na migração de 

células para o sítio de infecção, em seguida, quantificamos e caracterizamos o infiltrado 

inflamatório presente no peritônio de animais WTTLR2 e TLR2-/-. A análise do infiltrado 

peritoneal desses animais, após 24 horas, demonstrou que a ausência do receptor TLR2 

não influenciou de forma significante a migração de macrófagos e neutrófilos para o sítio 

da infecção (Figura 2). Esses dados indicam que o receptor TLR2 não é fundamental 

para a ativação de células residentes e de células da imunidade inata após o desafio 

intraperitoneal com a bactéria. Provavelmente, macrófagos residentes TLR2-/- 

conseguiram reconhecer a bactéria via outro receptor do tipo Toll ou outro tipo de 

receptor para padrões moleculares, como os receptores do tipo “scavengers” envolvidos 

no reconhecimento tanto de células apoptóticas como de uma variedade de patógenos 

(Ricote et al, 2004). De fato, dados recentes têm demonstrado que macrófagos são 

capazes de reconhecer e interagir com Aggregatibacter actinomycetemcomitans via 

TLR4 o que leva a uma ativação efetiva dos macrófagos e o desencadeamento de várias 

funções efetoras (Suzuki et al, 2004)).  

Após termos estabelecido que a ausência de TLR2 não influenciou 

significantemente a fase inicial de reconhecimento do patógeno e indução da resposta 

inflamatória in vivo, avaliamos o impacto da ausência deste receptor nos mecanismos de 

reconhecimento e ativação de neutrófilos e macrófagos in vitro e in vivo após o desafio 

com a bactéria. Para tal avaliamos a capacidade de macrófagos e neutrófilos TLR2-/- em 

fagocitar Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Os resultados revelaram que a 

ausência de TLR2 levou a uma diminuição no número de neutrófilos e macrófagos 
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fagocitando a bactéria tanto in vivo quanto in vitro. Assim, este importante mecanismo 

de defesa da imunidade inata se apresenta prejudicado na ausência do receptor TLR2, o 

que indicaria que TLR2 participa do processo de ingestão de microorganismos por 

neutrófilos e macrófagos. Uma explicação possível para a diminuição da fagocitose na 

ausência de TLR2 poderia ser devido ao fato de que a ativação via TLR2 pode causar a 

expressão de diversos receptores fagocíticos (Blander & Medzhitov, 2006) e, 

consequentemente, aumentar a taxa de fagocitose. Por outro lado, é crescente na 

literatura o numero de informações que demonstram o envolvimento deste receptor na 

sinalização para a fagocitose de microorganismos. Dados da literatura mostraram que 

neutrófilos pré-estimulados por agonistas de TLR2 tem um aumento em sua função 

fagocítica. Adicionalmente, animais MyD88-/- apresentaram taxa de fagocitose 

prejudicada e menor quantidade de leveduras mortas de C. albicans intracelulares (De 

Luca et al, 2007), o que demonstra que a sinalização via MyD88 está envolvida no 

mecanismo de fagocitose de Candida albicans. Portanto, a ausência de TLR2 poderia 

estar danificando este caminho de ativação e prejudicando a fagocitose de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

Os mecanismos de defesa mediados por neutrófilos e macrófagos envolvem 

tanto a fagocitose quanto a morte dos microorganismos através da geração de 

mediadores microbicidas, entre eles o óxido nítrico (NO) e a MPO. No intuito de 

determinar se a ausência de TLR2 influenciaria a produção destes importantes 

mecanismos microbicidas a produção de NO e atividade de mieloperoxidase foi 

avaliada. Constatamos uma baixa atividade de mieloperoxidase (MPO) no peritônio de 

animais TLR2-/- antes e após o desafio com a bactéria. A diminuição na produção de 

mieloperoxidase pode ter associação direta com o patógeno. Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans é uma bactéria catalase positiva, dessa forma é capaz de 



Discussão 
 

64 
 

degradar o peróxido de hidrogênio e transformá-lo em água. O peróxido de hidrogênio é 

o substrato necessário para a formação de mieloperoxidase (Lauritsen, 2006). A 

diminuição dessa enzima, pode estar relacionada à pequena proporção de neutrófilos 

encontrada no infiltrado ou pela degradação do peróxido de hidrogênio pelos produtos 

da bactéria. A diminuição na atividade da enzima MPO in vivo poderia prejudicar os 

mecanismos microbicidas iniciais e favorecer o estabelecimento da infecção. Estudos 

demonstram que neutrófilos estimulados com periodontopatógenos produzem MPO 

(Taichman et al. 1977, Miyasaki et al. 1997), e tal enzima se mostra eficiente na morte 

de diferentes periodontopatógenos, incluindo Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

(Miyasaki et al. 1986, Miyasaki. 1991A, Miyasaki et al. 1991B); ou mesmo na 

inativação de sua leucotoxina (Clark et al. 1986). Além disso, a presença de MPO em 

tecidos periodontais doentes tem sido relatada em diversos estudos (Yamalik et al. 

2000, Liskmann et al. 2004).  

Nossos resultados também demonstraram uma diminuição da produção de NO 

por células de animais deficientes de TLR2. Assim, os resultados indicariam que a 

sinalização via TLR2 influencia a produção de NO após a infecção por Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. Uma explicação seria que a ativação da enzima óxido nítrico 

sintase seria dependente da ativação de TLR2. Outra explicação poderia ser que na 

ausência da sinalização via TLR2 ocorreria uma diminuição na produção de citocinas 

que induziriam a ativação da enzima iNOS. Entretanto, a avaliação da produção de 

citocinas pelas células peritoneais de animais TLR2 não foi realizada, o que não permite 

descartamos a possibilidade de que a baixa produção de NO seja devido a alterações na 

produção de citocinas. Em suporte a essa hipótese, dados da literatura sobre a infecção 

por P. ginigivalis demonstram que animais TLR2 produzem menos citocinas após o 

desafio com a bactéria e são mais susceptíveis a infecção. Uma menor produção de NO 
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e MPO pelos animais nocautes levaria a uma diminuição da resposta protetora contra 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. De fato, verificamos que na ausência de TLR-

2 há uma maior disseminação da bactéria para outros tecidos. Assim, a ausência de TLR 

poderia favorecer a proliferação e disseminação da bactéria, o que comprova que os 

mecanismos da resposta imune inicial nos animais nocautes estavam debilitados e a 

morte ou fagocitose do microorganismo no local de infecção não foram realizados de 

forma efetiva. 

Tais resultados fornecem evidências interessantes a respeito do possível 

envolvimento de TLR2 no reconhecimento da bactéria e no desenvolvimento da resposta 

imune inata durante a infecção periodontal. Contudo, os resultados até aqui apresentados 

não nos permitem analisar o real papel de tais fatores no controle da infecção por 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Nesse sentido, buscando esclarecer o papel de 

TLR2 na imunomodulação da DP experimental, para tal realizamos a infecção oral com 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans em camundongos geneticamente modificados 

para o receptor TLR2. 

Verificamos inicialmente que os animais geneticamente deficientes de TLR2 

(TLR2-/-), quando infectados com Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

apresentaram taxa de sobrevida semelhante aos animais selvagens infectados. Contudo 

observaram-se diferenças significantes quanto à composição do biofilme. Nossos 

resultados demonstraram que após a infecção dos animais TLR2 houve uma maior 

prevalência de Streptococcus e Aggregatibacter actinomycetemcomitans no biofilme 

formado sobre os molares, diferindo no observado para os animais selvagens onde se 

observou níveis constantes dos microrganismos estudados. Segundo Teughels et al., 

2007 a colonização da cavidade oral com bactérias da família Streptococcus (S. mitis, S. 

salivarius, S. sanguinis) apresenta efeito inibitório proeminente sobre a colonização com 



Discussão 
 

66 
 

Aa sobre as células epiteliais. Os resultados indicam que apesar da presença marcante de 

Streptococcus spp. no biofilme dos animais selvagens e TLR2-/-, este microorganismo 

não foi capaz inibir o estabelecimento de Aa na cavidade oral dos animais (Figura 8). 

Como previamente demonstrado (GARLET et al., 2006), a infecção com 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans leva ao desenvolvimento de um infiltrado 

inflamatório nos tecidos periodontais de camundongos selvagens (Figura 10), 

principalmente no tecido conjuntivo subjacente ao epitélio juncional e nas proximidades 

da crista óssea alveolar. Além disso, os animais infectados apresentaram um aumento 

significativo da área compreendida entre a junção amelo-cementária e a crista óssea 

alveolar, representativa de reabsorção óssea alveolar (Figura 10D).  

Em relação aos animais deficientes do receptor TLR2, constatamos inicialmente 

que na infecção com Aggregatibacter actinomycetemcomitans o número de leucócitos 

nos tecidos periodontais estava significativamente aumentado quando comparado aos 

animais WT (Figura 10 C e D). Nossos resultados também demonstraram que a 

reabsorção óssea alveolar estava significativamente aumentada animais TLR2-/- quando 

comparada aos animais WT (Figura 10D). Houve um aumento da perda óssea nos 

animais TLR2-/- em função do tempo, sendo mais significativa entre 10 e 60 dias de 

infecção. A ausência do receptor não influenciou na perda óssea durante o 

desenvolvimento da imunidade inata (primeiros 3 dias de infecção), mas esta foi 

significativamente acentuada com o desenvolvimento da resposta imune adaptativa.  

Uma possível justificativa para este aumento de perda óssea na fase tardia da 

infecção pode ser o fato de que a ausência do receptor influenciou na ativação de 

linfócitos T e B. De fato, estudos recentes têm demonstrado que a ativação de células T 

reguladoras é dependente da via de sinalização mediada por TLRs (Iwasaki & 
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Medzhitov, 2004). As células T CD4+CD25+ com fenótipo regulatório, chamadas 

comumente de células T reguladoras ou Tregs, estão envolvidas com a supressão e 

regulação da resposta imune em condições de inflamação e infecção, prevenindo ou 

atenuando efeitos deletérios de respostas exageradas (Singh et al. 2001, Curotto de 

Lafaille et al. 2002, McGuirk et al. 2002, Baecher-Allan et al. 2004). Embora haja 

controvérsia quanto a seus mecanismos de ação, acredita-se que possa exercer suas 

funções de maneira dependente do contato célula-célula através da molécula inibitória 

CTLA-4, ou através da produção de citocinas, como TGF-β e IL-10 (Curotto de Lafaille 

et al. 2002, Baicher-Allan et al. 2004, Sakaguchi et al., 2004). Além da modulação da 

resposta inflamatória, a produção de citocinas pelas células CD4+CD25+ é determinante 

da manutenção do estado de latência em diferentes infecções, facilitando a sobrevida 

dos patógenos e possibilitando a reativação da doença (Belkaid et al. 2002, Sakaguchi 

2004, Mittrucker et al. 2004, abe et al. 2004). Assim, uma hipótese plausível para a 

exacerbação da resposta inflamatória observada nos animais TLR2 com conseqüente 

aumento da perda óssea possa ser devido à inadequada ativação das células T 

reguladoras TLR-2, após o desafio com o Aa. Entretanto, essa suposição precisa ser 

investigada. 

Este possível descontrole da resposta imune em animais deficientes de TLR2 

com exacerbação da infecção é evidenciado quando analisamos a respsota inflamatória 

em tecidos periféricos, onde se observa que na ausência de TLR2 há um maior 

comprometimento de linfonodos, fígado e baço. Estes resultados evidenciam uma maior 

disseminação da bactéria em animais nocautes, com maior comprometimento de 

diferentes tecidos periféricos.  

Em concordância com nossos resultados, antes de ser reconhecido como 

periodontopatógeno (Tanner et al. 1979), Aggregatibacter actinomycetemcomitans era 
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descrito em lesões cardíacas, pulmonares, cerebrais, urinárias; sendo alvo de diversos 

estudos nesse sentido (Overholt & Grames. 1966, Townsend & Gillenwater 1969, 

Muhle et al. 1979). Atualmente, devido as possíveis influências sistêmicas da infecção 

periodontal, tal assunto voltou a ser foco de grande interesse, e diversos estudos tem 

demonstrado a presença de periodontopatógenos em ateromas, lesões pulmonares e 

cerebrais, entre outras (Zijlstra et al. 1992, Morris et al. 1994, Stelzel et al. 2002, 

Paturel et al. 2004). Além disso, estudos demonstram que o clone de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans utilizado em nossos estudos, o JP2, é caracterizado pela intensa 

atividade leucotóxica e pela grande capacidade de invasão tecidual (Henderson et al. 

2002, Haubek et al. 2004, Haubek et al. 2004B).  

Além da disseminação de Aggregatibacter actinomycetemcomitans em diversos 

órgãos, nossos resultados demonstraram que a carga bacteriana presente nos tecidos 

periodontais dos camundongos TLR2-/- era significativamente maior do que nos animais 

WT (Figura 8). Apesar de não termos observado morte dos animais TLR2 após a 

infecção oral com Aggregatibacter actinomycetemcomitans, o aumento da reabsorção 

óssea-alveolar e da disseminação bacteriana indicam que a ausência deste receptor leva 

a aumento da suscetibilidade a infecção por esta bactéria. 

Os resultados apresentados revelam que a ausência de TLR2 resulta em menores 

níveis de ativação das células da resposta imune inata (neutrófilos e macrófagos), com 

maior disseminação da bactéria para tecidos periféricos em um modelo de infecção 

peritoneal. Os resultados da infecção oral demonstraram que a ausência de TLR2 levou 

a uma maior susceptibilidade a infecção, com progressiva perda óssea e disseminação 

da bactéria. Os mecanismos responsáveis por mediar esse fenômeno ainda não foram 

elucidados, mas serão o alvo de nossas próximas pesquisas, entretanto, como pontuado, 

eles apontam para um possível envolvimento de um descontrole na resposta imune 
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adaptativa, provavelmente, por uma ineficiente ativação das células T reguladoras na 

doença. 

Embora exista um vasto conhecimento científico a respeito da patogênese das 

doenças periodontais, estudos ainda precisam ser realizados para um melhor 

conhecimento sobre os eventos biológicos envolvidos nesta patologia. Entretanto, o 

conhecimento sobre o papel dos receptores do tipo Toll na ativação da respsota imune 

inata e na imunopatogêneses das doenças periodontais poderá servir de base para o 

direcionamento de novas estratégias de prevenção, assim como o desenvolvimento de 

novos procedimentos terapêuticos. 
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• A atividade fagocítica de neutrófilos e macrófagos foram influenciadas pela 

ausência do receptor TLR2, após o desafio com Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans; 

 

• A produção de óxido nítrico e mieloperoxidase foram prejudicadas na ausência 

de TLR2;  

 

• A infecção oral com Aggregatibacter actinomycetemcomitans em animais 

TLR2-/- levou a maior perda óssea quando comparado com os animais controle 

infectados;  

 

•  Ausência de TLR2 favoreceu a disseminação da bactéria para tecidos 

periféricos;  
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