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RESUMO

Os fibroblastos são atualmente considerados componentes ativos da
resposta imune porque estas células expressam receptores do tipo Toll (TLRs), são
capazes de reconhecer padrões moleculares associados a patógenos e mediar a
produção de citocinas e quimiocinas durante a inflamação. A resposta imune inata
do hospedeiro a lipopolissacarídeos (LPS) de Porphyromonas gingivalis é incomum,
já que diferentes estudos relataram que este LPS pode ser um agonista para TLR2 e
um antagonista ou agonista para TLR4. A sinalização por TLRs envolve proteínas
adaptadoras, como MyD88 e TRAM, que são necessárias para a transdução do sinal
até o núcleo para que ocorra a transcrição de RNAm para os mediadores da
inflamação. O objetivo deste estudo foi investigar e comparar se a sinalização por
meio de TLR2 ou TLR4 poderia afetar a produção de Interleucina (IL)-6, IL-8 e
CXCL12 em fibroblastos humanos gengivais (HGF) e fibroblastos humanos de
ligamento periodontal (HPLF). Objetivamos também comparar a participação das
moléculas adaptadoras MyD88 e TRAM na expressão do RNAm dos mesmos alvos.
Material e Métodos: Após silenciamento mediado por RNA de interferência de
TLR2, TLR4, MyD88 ou TRAM, confirmado por RT-qPCR, HGF e HPLF,
provenientes de três dadores voluntários, foram estimulados com LPS de
Porphyromonas gingivalis ou com dois agonistas sintéticos de TLR2, Pam2CSK4 e
Pam3CSK4, por 6 horas. A expressão do RNAm e das proteínas IL-6, IL-8, e
CXCL12 foram avaliados por qRT-PCR e ELISA, respectivamente. Resultados: A
expressão do RNAm de TLR2 foi regulada em HGF, mas não em HPLF por todos os
estímulos. O silenciamento de TLR2 diminuiu IL-6 e IL-8 em resposta ao LPS de P.
gingivalis, Pam2CSK4 e Pam3CSK4 de maneira semelhante, em ambas as
subpopulações de fibroblastos (p<0,05). Por outro lado, a produção de CXCL12
permaneceu inalterada pelo silenciamento de TLR2 ou TLR4. No caso do
silenciamento de MyD88 e TRAM, em ambos os subtipos de fibroblastos, o RNAm
para os mesmos alvos também teve sua expressão diminuída (p<0,05). Já a
expressão constitutiva de CXCL12 foi aumentada com o silenciamento de MyD88 ou
TRAM (p<0,05). Conclusão: Estes resultados sugerem que a sinalização por meio
de TLR2, por fibroblastos, as células residentes mais numerosas em gengiva e
ligamento periodontal, pode controlar a produção de IL-6 e IL-8, que por sua vez
contribuem para a patogênese periodontal, mas não interfere nos níveis de CXCL12,
uma quimiocina importante no processo de reparação. Concluímos também que o
silenciamento de MyD88 ou TRAM é capaz de diminuir o aumento da transcrição
gênica de IL-6 e IL-8 provocado por LPS de P. gingivalis, embora a expressão
constitutiva de CXCL12 seja regulada positivamente.
Palavras-chave: Fibroblastos. Citocinas. Quimiocinas. Porphyromonas gingivalis.
Receptores Toll-Like.

ABSTRACT

The role of TLR2 and TLR4 in cytokines production by human periodontal
fibroblasts knocked down for these receptors

Fibroblasts are now seen as active components of the immune response
because these cells express Toll-like receptors (TLRs), recognize pathogen
associated molecular patterns and mediate the production of cytokines and
chemokines during inflammation. The innate host response to lipopolysaccharide
(LPS) from Porphyromonas gingivalis is unusual in that different studies have
reported that it can be an agonist for TLR2 and an antagonist or agonist for TLR4.
TLRs signaling pathway involves adaptor proteins, like MyD88 and TRAM, which are
crucial for signal transduction to the nucleus and mRNA expression of inflammatory
mediators. This study investigated and compared whether signaling through TLR2 or
TLR4 could affect the production of IL-6, IL-8 and CXCL12 in both human gingival
fibroblasts (HGF) and human periodontal ligament fibroblasts (HPLF). The role of
MyD88 and TRAM on the mRNA expression of the same targets were also
evaluated. Methods: After small interfering RNA-mediated silencing of TLR2, TLR4,
MyD88 or TRAM, confirmed by RT-qPCR, HGF and HPLF from three volunteer
donors were stimulated with P. gingivalis LPS or with two synthetic ligands of TLR2,
Pam2CSK4 and Pam3CSK4, for 6 hours. IL-6, IL-8, and CXCL12 mRNA expression
and protein production were evaluated by RT-qPCR and ELISA, respectively.
Results: TLR2 mRNA expression was upregulated in HGF but not in HPLF by all the
stimuli applied. Knockdown of TLR2 decreased IL-6 and IL-8 in response to P.
gingivalis LPS, Pam2CSK4 and Pam3CSK4 in a similar manner in both fibroblasts
subpopulations. Conversely, CXCL12 remained unchanged by TLR2 or TLR4
silencing. For MyD88 or TRAM silencing, IL-6 and IL-8 mRNA were also decreased,
in both fibroblasts subtypes. However CXCL12 mRNA constitutive expression was
increased by siMyD88 or siTRAM. Conclusion: These results suggest that signaling
through TLR2 by fibroblasts, the most numerous resident cells in gingiva and
periodontal ligament, may control the production of IL-6 and IL-8, which in turn
contribute to periodontal pathogenesis, but does not interfere with CXCL12 levels, an
important chemokine in the repair process. Also, MyD88 or TRAM knockdown may
decrease the IL-6 and IL-8 LPS-induced upregulation and increase the constitutive
CXCL12 mRNA.
Keywords: Fibroblasts. Cytokines. Chemokines. Porphyromonas gingivalis. Toll-like
receptors.
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1 INTRODUÇÃO E SÍNTESE BIBLIOGRÁFICA

1.1 Porphyromonas gingivalis e sua associação com doenças periodontais

As doenças periodontais (DPs), cuja etiologia está relacionada com a placa
dental bacteriana, afetam os tecidos de proteção e sustentação do dente
(LOESCHE, 1993). Em condições de saúde plena, os tecidos periodontais convivem
com a microbiota comensal e até mesmo com microrganismos patogênicos. As
espécies bacterianas que formam o biofilme são agrupadas em complexos
identificados por cores, sendo a Porphyromonas gingivalis um componente do grupo
considerado mais patogênico, chamado complexo vermelho. Antes dessas, a placa
bacteriana é sucessivamente colonizada por bactérias dos complexos verde,
amarelo, roxo e laranja (SOCRANSKY et al., 1998). Atualmente mais de 700
espécies de bactérias foram detectadas na cavidade bucal (HOJO et al., 2009), e
essas espécies bacterianas têm um importante papel na manutenção da saúde oral
e na etiologia das doenças da cavidade bucal (KUMAR et al., 2005; SOCRANSKY;
HAFFAJEE, 2002).
O acúmulo de biofilme dental é acompanhado por uma mudança na
composição da microbiota da placa bacteriana. Inicialmente composta por um
biofilme dominado por bactérias Gram-positivas, geralmente encontradas em
indivíduos saudáveis, a placa bacteriana se altera para um microambiente rico em
bactérias Gram-negativas anaeróbias, frequentemente observadas na periodontite
(HOJO et al., 2009). Dessa maneira, uma grande quantidade de produtos
microbianos e intensa carga antigênica estão presentes no sulco gengival, sendo o
tecido conjuntivo invadido por células e mediadores inflamatórios (KINANE; LAPPIN,
2001; YAMAZAKI; YOSHIE; SEYMOUR, 2003). A periodontite é, portanto, um
exemplo de doença cuja evolução é influenciada pela resposta inflamatória e
imunológica do hospedeiro, envolvendo a participação de diversos tipos celulares
que atuam no microambiente local e modulam a resposta do hospedeiro em busca
do controle da infecção. Uma resposta imunológica exacerbada frente ao constante
ataque bacteriano no tecido periodontal pode resultar no desenvolvimento da
doença (LOESCHE, 1993; TENG, 2003).
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Apesar de a presença de microrganismos patogênicos ser necessária para o
início e desenvolvimento da doença periodontal, tem-se mostrado que a amplificação
e progressão deste processo são altamente dependentes da resposta imune gerada
pelo hospedeiro em resposta às bactérias ou seus produtos (KINANE; ATTSTROM,
2005; KINANE et al., 2007; KINANE; LAPPIN, 2001). Dentre o grande número de
bactérias presentes na cavidade bucal apenas um pequeno grupo de patógenos é
reconhecido por sua forte associação com a periodontite, progressão da doença e
insucesso na terapia (SOCRANSKY et al., 1998). São eles Aggregatibacter
actinomycetencomitans, Tannerela forsythia e Porphyromonas gingivalis.
A P. gingivalis é um bacteróide Gram-negativo, não móvel de pigmentação
negra, asacarolítico, ou seja, que não utiliza a quebra da sacarose como fonte de
energia, necessita de um ambiente anaeróbio para crescer, e a presença de heme
ou hemina assim como vitamina K no seu conjunto de nutrientes. Seu ganho de
energia é pela fermentação de aminoácidos, uma propriedade decisiva para a
sobrevivência em bolsas periodontais profundas, onde a presença de açúcares é
extremamente rara e o sangramento constante favorece a presença de heme
disponível. A pigmentação negra das colônias de P. gingivalis observada em placas
de Agar sangue está associada à agregação de heme na superfície da célula (LIU et
al., 2004; SMALLEY et al., 2006). Esta propriedade é de alguma forma ligada à sua
capacidade de agir como um patógeno oportunista, já que quando a P. gingivalis é
cultivada em um meio pobre em heme, ela se torna menos virulenta (MCKEE et al.,
1986).
A P. gingivalis é capaz de invadir células e tecidos do hospedeiro como parte
de sua estratégia de sobrevivência (YILMAZ, 2008), evitando assim a vigilância
imunitária. P. gingivalis pode invadir células epiteliais (LAMONT et al., 1995),
endoteliais (DESHPANDE; KHAN; GENCO, 1998) e fibroblastos de gengiva
(AMORNCHAT et al., 2003) onde podem se manter viáveis e até mesmo replicarem.

1.2 Fibroblastos como células-sentinela da gengiva e do ligamento periodontal

Os fibroblastos são o principal tipo celular residente nos tecidos do ligamento
periodontal, que compõem o periodonto de sustentação e da gengiva marginal, que
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integram o periodonto de proteção, sendo que a reação dessas células a diferentes
estímulos microbianos, incluindo bactérias Gram-negativas e seus fatores de
virulência, tem sido estudada em diversas situações (WANG et al., 2000; WANG et
al., 2001; YAMAJI et al., 1995). O reconhecimento de padrões moleculares
associados a microrganismos patogênicos (PAMPs) por estas células é possível
porque fibroblastos expressam os chamados receptores de reconhecimento de
padrões (PRRs).
Dentre os PRRs, os mais estudados são os receptores Toll-Like (TLRs). Já é
sabido que fibroblastos gengivais humanos (HGF) expressam receptores do tipo Toll
(TLR) 1, TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, TLR6, TLR7, TLR8, TLR9, além de expressarem
a proteína de diferenciação mielóide 2 (MD-2), a molécula adaptadora fator de
diferenciação mielóide 88 (MyD88), receptores da família NLR, e também que
fibroblastos do ligamento periodontal (HPLF) expressam TLR2, TLR4, NOD1 e
NOD2 (TANG et al., 2011).
TLRs são receptores-sentinela e sua estimulação culmina com a ativação de
fatores de transcrição como o fator nuclear kappa B (NF-кB) e fatores reguladores de
Interferon (IRFS), que promovem a transcrição de citocinas pró-inflamatórias e outras
proteínas que promovem a defesa do hospedeiro (MIGGIN; O'NEILL, 2006).
Nos seres humanos, 11 TLRs diferentes foram identificados que
reconhecem diferentes moléculas nativas de bactérias, fungos, protozoários e vírus
(KAWAI; AKIRA, 2006; UEMATSU; AKIRA, 2006). TLR4, o primeiro TLR identificado,
reconhece lipídeo A, uma parte da molécula dos lipopolissacarídeos (LPS)
bacterianos. TLR2 pode reconhecer vários componentes microbianos, incluindo
lipoproteínas, peptidoglicanos, ácido lipoteicóico, fímbrias e também alguns LPS.

1.3 LPS de P. gingivalis

Como todas as bactérias Gram-negativas, P. gingivalis contém LPS, um
componente da sua membrana reconhecido pelas células do hospedeiro que pode
estimular sinais intracelulares. A afinidade do LPS aos PRRs, tais como TLRs e
CD14, permite também o reconhecimento entre bactérias comensais e patogênicas.
O LPS de P. gingivalis é um estimulador de resposta inflamatória e também um
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estimulador de reabsorção óssea como demonstrado na literatura (CHIANG et al.,
1999; NISHIDA et al., 2001).
Estudos in vitro têm demonstrado estimulação de citocinas pró-inflamatórias
por LPS em diversos tipos celulares (BOSTANCI et al., 2007; MORANDINI et al.,
2010; MORANDINI et al., 2011). Porém, o LPS de P. gingivalis possui algumas
características controversas quando consideramos a indução de uma resposta
inflamatória por LPS. Além de ser um estimulador mais fraco que o LPS de outras
bactérias Gram-negativas (ex. enteropatogênicas) (LIU et al., 2008), este pode
também antagonizar a capacidade de estimular citocinas de outros patógenos
(BOSTANCI et al., 2007; BOSTANCI et al., 2007).
Estruturalmente, o LPS de P. gingivalis exibe algumas características únicas
quando comparados ao LPS de outras espécies (enterobactérias). Diferenças na
resposta devem-se ao fato da P. gingivalis ter uma mudança na estrutura do
antígeno-O, assim como diferentes padrões de acetilação e capacidade de ativação
de receptores no componente lipídeo A (PARAMONOV et al., 2001; PARAMONOV
et al., 2009). Enquanto o lipídeo A da maioria dos LPS de bactérias Gram-negativas
é um potente ativador de resposta por TLR4, o lipídeo A de P. gingivalis é
predominantemente ativador de uma resposta por TLR2 e pode agir como
antagonista de TLR4 (DARVEAU et al., 2004), diminuindo assim a resposta
inflamatória (HAJISHENGALLIS, 2009). As preparações de LPS de P. gingivalis
contêm várias moléculas de LPS com diversos efeitos diferentes sobre TLR2 e
TLR4, bem como uma lipoproteína, não presente em LPS, proveniente de outras
bactérias Gram-negativas, que ativa especificamente TLR2 (HASHIMOTO; ASAI;
OGAWA, 2004).
Estudos mostram que a capacidade da porção lipídeo A da molécula de LPS
de P. gingivalis funcionar como um agonista ou antagonista para TLRs pode ser
modulada não só por fatores ambientais, tais como a concentração de hemina no
microambiente bacteriano (COATS et al., 2009), mas também por meio da interrelação entre TLR2 e o receptor de quimiocina CXCR4, um receptor acoplado à
proteína-G (ligante de CXCL12) (HAJISHENGALLIS et al., 2008) nas células do
hospedeiro. Coletivamente, essas modificações e heterogeneidade do LPS de P.
gingivalis podem resultar em ações opostas e desregulação imunológica.
Estrategicamente, essas modificações estão em linha com o pensamento de
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manipulação da resposta imune do hospedeiro pela P. gingivalis para facilitar sua
adaptação e sobrevivência no hospedeiro.

1.4 Resposta de Fibroblastos frente ao LPS de P. gingivalis

A literatura apresenta vastas evidências de que HGF, bem como HPLF
secretam citocinas e quimiocinas (KURU et al., 1998; TAKASHIBA; NARUISHI;
MURAYAMA, 2003; VERARDI et al., 2007; YAMAMOTO et al., 2006). Além disso,
fibroblastos não estimulados produzem uma concentração basal de citocinas
quimiotáticas tais como CXCL12 e CCL3 (LUKACS et al., 1994) e o padrão de
quimiocinas expressas pode variar com o tipo de tecido (BROUTY-BOYE et al.,
2000).
Neste contexto, CXCL12 regula tanto a chegada quanto a saída de célulastronco e progenitoras endoteliais na medula óssea e sua migração para os tecidos
periféricos, uma característica que fundamenta a contribuição de CXCL12 em
importantes processos fisiológicos, tais como angiogênese e reparação tecidual
(LAPIDOT; DAR; KOLLET, 2005; LAU; WANG, 2011). Além disso, CXCL12
encontrou-se

aumentada

em

amostras

obtidas

a

partir

de

indivíduos

periodontalmente comprometidos e a migração de neutrófilos foi também aumentada
na presença dessa quimiocina (HAVENS et al., 2008). CXCL12 age como um
quimioatraente de células-tronco hematopoiéticas e células-tronco mesenquimais e
é uma quimiocina que sustenta a sobrevivência e proliferação dessas células
(KORTESIDIS et al., 2005). Em um estudo recente, CXCL12 foi reconhecida por
promover a viabilidade e proliferação celular, afetar a diferenciação, além de exercer
um efeito migratório sobre as células-tronco do ligamento periodontal in vitro (DU;
YANG; GE, 2012).
Por outro lado, a quimiocina IL-8/CXCL8 é um importante mediador próinflamatório e entre as citocinas e quimiocinas produzidas por fibroblastos, IL-8, é
um potente quimioatraente e ativador de neutrófilos, que desempenha papel crucial
na primeira linha de defesa do hospedeiro contra microrganismos (BAGGIOLINI;
WALZ; KUNKEL, 1989). IL-8 é primariamente liberada por monócitos, macrófagos,
fibroblastos, queratinócitos e células endoteliais, participando da ativação e
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degranulação de neutrófilos. Portanto, essa quimiocina está associada com a
severidade da periodontite e com a destruição tecidual periodontal. Nesse contexto,
IL-6 é também uma citocina pró-inflamatória reconhecida pelos seus efeitos sobre a
maturação e ativação das células B e T, macrófagos, osteoclastos, condrócitos e
células endoteliais (KISHIMOTO, 2005). Além disso, a IL-6 é uma citocina
pleiotrópica com uma ampla gama de efeitos de resposta imune humoral e celular
relacionados

com

a

inflamação,

defesa

do

hospedeiro

e

lesão

tecidual

(PAPANICOLAOU et al., 1998), estando associada com a formação de osteoclastos
e reabsorção óssea. Em estudo anterior do nosso grupo, um padrão diferencial de
produção de IL-6 entre HGF e HPLF foi observado in vitro (MORANDINI et al.,
2010). Além disso, as citocinas da família da IL-6 foram reguladas por TLR2 em HGF
quando estimulados por LPS proveniente de P. gingivalis (SOUZA et al., 2010).
No entanto, até o momento, nenhum estudo anterior abordou a possível
regulação de IL-6 e IL-8 por TLR2 ou TLR4 em HPLF em comparação com HGF,
dos mesmos doadores, com a estimulação por LPS de P. gingivalis. Além disso,
este é o primeiro estudo a investigar se a secreção de CXCL12 é influenciada pelo
silenciamento de TLR2 ou TLR4.

1.5 A sinalização via TLRs e sua interação com P. gingivalis e seu LPS

Os TLRs são glicoproteínas transmembrana tipo I, possuem em sua
estrutura um domínio TIR (Toll-IL-1 receptor) e tais receptores sinalizam por meio do
recrutamento de várias proteínas adaptadoras que contêm esse mesmo domínio TIR
(Figura 1) (O'NEILL; BOWIE, 2007). A sinalização de TLRs envolve, então, uma
família de quatro proteínas adaptadoras, que se ligam a proteínas quinases para
finalmente levar à ativação de fatores de transcrição, como o fator nuclear kappa B
(NF-кB) e os membros da família do fator regulador de interferon (IRF). Estes
adaptadores são: a proteína de diferenciação mielóide 88 (MyD88), MyD88adaptador-like (MAL, também conhecido como TIRAP) que é um adaptador de
ligação para MyD88, contendo domínio TIR. Ainda, a proteína contendo domínio TIR
indutora de interferon (TRIF; também conhecido como TICAM1) e a molécula
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adaptadora relacionada ao TRIF (TRAM; também conhecido como TICAM2)
(O'NEILL; BOWIE, 2007).
Todos os TLRs, exceto TLR3, precisam de MyD88 para a sinalização
(O'NEILL; BOWIE, 2007). Essa proteína adaptadora é crucial porque se adapta
diretamente aos dímeros de receptores ativados, exceto no caso de TLR4, que se
liga indiretamente à MyD88, por meio de MAL, e TLR3, que sinaliza exclusivamente
pela indução da proteína adaptadora que contém domínio TIR e indutora de IFN, o
TRIF (GAY; GANGLOFF; O'NEILL, 2011) (Figura 1). As quinases associadas ao
receptor de IL-1 (IRAK) -1, IRAK-2 e IRAK-4 são quinases-chave que são ativadas
por TLRs, via MyD88.
MyD88 é uma proteína modular e, juntamente com um domínio TIR, contém
um domínio de morte (DD), pelo qual recruta as IRAKs para o complexo do receptor.
O domínio TIR de MyD88 interage com o TIR dos TLRs, e o DD de MyD88 interage
com o DD de IRAK4, o que forma um grande complexo protéico chamado de
“Mydossome” (LIN; LO; WU, 2010). A ativação de IRAKs envolve cascatas de
autofosforilação e fosforilação cruzada de várias moléculas downstream que
culminam com a ativação de NF-кB (BUTLER; HANLY; MOYNAGH, 2007). Este é o
fator de transcrição, envolvido na inflamação, mais estudado porque regula um
grande número de genes envolvidos neste processo, bem como na resposta imune
(BARTON; KAGAN, 2009).
O adaptador TRIF é utilizado por TLR3 para sinalizar para o fator de
transcrição IRF 3, o que leva à indução de genes tais como IFN-β. O adaptador de
ligação para TRIF, ou seja, TRAM é usado apenas pelo TLR4 e é necessário para
recrutar TRIF. No caso de TLR4, esse mecanismo proporciona controles adicionais
sobre sinalização por esse receptor, porque TRAM é uma proteína regulada pela
fosforilação de proteínas quinase (MCGETTRICK et al., 2006). Existe ainda um
quinto adaptador chamado de SARM (proteína contendo domínios TIR e SAM), que
tem mostrado capacidade de inibir a sinalização por TRIF e, assim, limitar a via de
IRF3, que é ativado por TLR3 e TLR4 (CARTY et al., 2006).
Em relação à interação da via de TLRs com P. gingivalis, há resultados que
demonstram que o lipídeo A do LPS da mesma induz a ativação celular por meio de
uma via TLR4/MyD88-dependente, e sugerem a possibilidade de que componentes
bacterianos desconhecidos, presentes no LPS de P. gingivalis e na sua porção
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lipídica, pudessem induzir a ativação das células através de TLR2 (OGAWA et al.,
2002). Já no modelo de infecção por essa bactéria in vivo, foi demonstrado que a
produção de citocinas inflamatórias era dependente de TLR2, mas independente de
MyD88, porém este foi indispensável para a eliminação do patógeno (BURNS et al.,
2010). Um estudo mais recente mostrou que a P. gingivalis modula a diferenciação
de osteoclastos via TLR2/ MyD88 (ZHANG et al., 2011).
Abordando a participação de fibroblastos nesse contexto, um estudo anterior
a este mostrou que HGF pré-tratados com interferon gama tiveram aumento de IL-8
induzido por LPS de P. gingivalis por meio da expressão aumentada de RNAm de
MyD88 (TAMAI et al., 2002). Outro trabalho demonstrou que a sinalização por TLR4
via MyD88 e TRIF exerceu regulação diferencial na resposta de células T CD4 + ao
fator de virulência hemaglutinina B de P. gingivalis (GADDIS; MICHALEK; KATZ,
2011). No entanto, até o presente estudo, nenhuma comunicação anterior abordou a
possível contribuição desses dois adaptadores importantes da sinalização via TLRs
na expressão de RNAm de IL-6 e IL-8 não somente por HGF, mas também por
HPLF dos mesmos doadores, sob estimulação pelo LPS de P. gingivalis. Além
disso, este é o primeiro estudo a investigar se o silenciamento de MyD88 ou TRAM
influencia a expressão de RNAm para CXCL12 pelas células mais numerosas e nãoimunoprofissionais provenientes de gengiva e ligamento periodontal, os fibroblastos.

Figura 1 - A sinalização via TLRs. Adaptado de Kawai e Akira (2011).
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2 PROPOSIÇÃO

2.1 Objetivo geral

Avaliar e comparar o papel dos receptores TLR2 e TLR4 quanto à expressão
e produção de citocinas por fibroblastos humanos de gengiva e ligamento
periodontal frente ao estímulo do fator de virulência LPS do periodontopatógeno P.
gingivalis.

2.2 Objetivos específicos

Avaliar a expressão de receptores TLR2 e TLR4 por fibroblastos humanos
provenientes de gengiva e de ligamento periodontal dos mesmos
doadores estimulados por LPS de P. gingivalis.

Avaliar o efeito do silenciamento, por meio de RNA de interferência, dos
receptores TLR2 e TLR4 na expressão gênica e produção da citocina IL-6
e quimiocinas IL-8/CXCL8 e CXCL12 por fibroblastos de gengiva e
ligamento periodontal, estimulados por LPS de P. gingivalis.

Avaliar o efeito do silenciamento, por meio de RNA de interferência, das
moléculas adaptadoras participantes da via de TLRs, MyD88 e TRAM, na
expressão gênica da citocina IL-6 e quimiocinas IL-8/CXCL8 e CXCL12
por fibroblastos de gengiva e ligamento periodontal, estimulados por LPS
de P. gingivalis.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Cultura primária de fibroblastos de gengiva e ligamento periodontal

Os fibroblastos foram isolados e cultivados a partir de tecido gengival e de
ligamento periodontal provenientes de três doadores voluntários sistemicamente
saudáveis e ausentes de doença periodontal (faixa etária de 16 a 26 anos), como
descrito anteriormente (MORANDINI et al., 2010; MORANDINI et al., 2011; SIPERT
et al., 2010). Os voluntários assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido,
de acordo com os regulamentos do Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia
de Bauru, Universidade de São Paulo (PROCESSO 108/2009; Anexo A).
Resumidamente, fibroblastos de ligamento periodontal foram coletados a partir do
tecido do terço médio radicular de terceiros molares extraídos, com auxílio de
curetas periodontais. Ao mesmo tempo, as biópsias de tecido gengival foram
recuperadas a partir da margem gengival dos mesmos doadores. As células foram
obtidas pelo método de explantes do ligamento periodontal e tecido gengival, sendo
os tecidos picotados com auxílio de tesoura para tecido e lâmina de bisturi (número
15c) e cultivadas em meio Eagle modificado por Dulbecco (DMEM; Gibco, Life
Technologies, Carlsbad, CA), suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB;
Gibco,

Life

Technologies,

Carlsbad,

CA)

e

antibióticos

(100

UI/mL

penicilina/estreptomicina) e foram utilizados entre a 4ª e 10ª passagens para todas
as análises comparativas.

3.2 Imunofluorescência

HGF e HPLF provenientes dos mesmos doadores foram cultivados em
lâminas com câmara de oito poços, a uma densidade de 104 células / poço. Após
semeadas, as células foram estimuladas por LPS de P. gingivalis (InvivoGen, San
Diego, CA), na concentração de 1 µg/mL, durante 24 h. O meio de cultura de células
DMEM foi utilizado como um controle negativo do estímulo. Após fixação com
paraformaldeído 4% durante 15 minutos, as células foram incubadas com PBS 3%
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de albumina de soro bovino durante 30 minutos em temperatura ambiente, seguida
da incubação com anticorpo monoclonal primário feito em camundongo (1:100),
concentração final 2 µg/mL, anti-proteína humana de superfície de fibroblastos (FSP;
ab 11333, Abcam, Cambridge, UK) ou com uma imunoglobulina (IgG1), como
controle negativo da marcação, durante a noite a 40C, e finalmente com anticorpo
secundário anti-camundongo, feito em coelho, conjugado com isotiocianato de
fluoresceína (FITC) (1:400; ab 8517, Abcam, Cambridge, UK), concentração final 3
µg/mL, a 370C ao abrigo da luz, durante 1 hora. Posteriormente, as lâminas foram
montadas com um meio de montagem contendo 4',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI;
Vectashield, Vector Laboratories, Burlingame, CA) e depois analisadas por
microscopia confocal a laser (Leica TCS SPE, Mannheim, Germany).

3.3 Transfecção com siRNA e estímulo dos fibroblastos

Para o silenciamento mediado por siRNA de TLR2 e TLR4, as células foram
semeadas em placas de 96 poços a uma densidade de 8,5 x 10 3 células por poço
em DMEM suplementado com SFB 10%. Após semeados, os fibroblastos foram
transfectados com siRNA scrambled (SCR) (controle negativo), TLR2 ou TLR4
siRNA diluídos em meio reduzido de soro (OptiMEM; Gibco, Life Technologies,
Carlsbad, CA) na concentração de 30 nM com um reagente de transfecção à base
de lipossoma (Lipofectamina 2000; Invitrogen Corp., Life Technologies, Carlsbad,
CA). No dia seguinte, o procedimento de silenciamento dos genes foi repetido.
Quatro horas após a segunda transfecção, os meios foram trocados por DMEM com
SFB 10%, sem antibióticos até o dia seguinte. Quarenta e oito horas após a primeira
transfecção, os meios foram trocados por DMEM com SFB 1% sem antibióticos, com
ou sem a adição de LPS de P. gingivalis (1 µg/mL), Pam2CSK4 (agonista de
TLR2/6, 50 ng/mL), ou Pam3CSK4 (agonista de TLR2/1, 500 ng/mL). Seis horas
após o desafio, o RNA total foi extraído para a transcrição reversa seguida por
reação em cadeia da polimerase quantitativa (RT-qPCR) e o sobrenadante foi
recolhido para ensaio imunoenzimático (ELISA). Para siMyD88 e siTRAM, o mesmo
procedimento foi realizado, sendo o RNA total extraído para a RT-qPCR. Os
seguintes siRNAs (Ambion Inc., Life Technologies, Austin, TX) foram utilizados:
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TLR2 (ID # 111285), TLR4 (ID # 112337), MyD88 (IDs#s9136, s9137 e s9138),
TRAM (ID#s51476, s51477 e s51478) e Controle Silencer negativo (SCR) # 1
(AM4635). A fim de controlar a viabilidade de fibroblastos, as culturas foram
analisadas quanto a alterações morfológicas, sob microscopia, no início e no final do
período de incubação. Além disso, ensaios de viabilidade com brometo de 3-(4,5)Dimetiltialzolil-2,5-difeniltetrazólio (MTT; Molecular Probes, Life Technologies,
Eugene, OR) foram realizados para cada siRNA para verificar que o número de
células era equivalente entre eles.

3.4 Ensaio de viabilidade celular por MTT

As células foram semeadas em placas de 96 poços e armazenadas em
incubadora por 18 horas, a 370C e 5 % de CO2. Decorrido este tempo, foi feito
silenciamento gênico das células, conforme descrito acima. Após o tempo de
transfecção, em cada poço, foram adicionados 200 µL da solução de MTT 5 mg/mL
em cada poço e as placas foram incubadas por 4h a 370C e 5 % de CO2, ao abrigo
da luz. Após a remoção e descarte da solução, foi adicionado o mesmo volume de
dimetil sulfóxido (DMSO; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) em cada poço para
dissolução dos cristais azuis que coraram as mitocôndrias das células viáveis, ou
seja, que foram capazes de reduzir o MTT. Em seguida, a absorbância foi medida
por espectrofotometria no aparelho leitor de microplacas (Fluostar Optima, BMG
Labtech, Ortenberg, Germany), em comprimento de onda de 570 nm. Os valores de
absorbância média foram corrigidos pelo branco (somente meio) e os resultados
foram mostrados como densidade óptica.

3.5 RT-qPCR

O RNA total e o cDNA foram obtidos diretamente a partir das células
usando-se o Kit Cells-to-Ct (AM 1729, Ambion Inc., Life Technologies, Austin, TX),
de acordo com as instruções do fabricante. Resumidamente, as células foram
lavadas duas vezes com PBS 1x e incubadas durante 5 minutos com solução de lise
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e DNase fornecidas com o kit. Após esta incubação, uma solução de parada da
reação foi adicionada durante 2 minutos e a transcrição reversa (RT) foi realizada
adicionando-se o tampão para RT misturado à enzima fornecida com o Kit ao lisado
de células. Em seguida, foi realizada uma incubação a 370C durante 60 minutos e
um passo subsequente de 950C durante 5 minutos para parar a reação. A qPCR foi
realizada utilizando o TaqMan Gene Expression PCR master Mix (Applied
Biosystems, Life Technologies, Warrington, U.K) e primers e sondas pré-desenhados
para TLR2 (Hs00152932_m1), TLR4 (Hs00152939_m1), IL-6 (Hs00985639_m1), IL8 (Hs00174103_m1) e CXCL12 (Hs00171022_m1). Todos os experimentos foram
realizados em um equipamento do modelo ViiA 7 (Applied Biosystems, Life
Technologies, Warrington, U.K) usando o método do limiar do ciclo comparativo (Ct)
(ΔΔCt). Para confirmação do silenciamento de MyD88 e TRAM, o sistema SyBr
Green (Applied Biosystems, Life Technologies, Warrington, U.K) foi utilizado. O gene
humano da proteína ribossomal L13a (RPL13A) foi adotado como o gene de
referência para todas as reações porque foi o gene de referência mais estável nas
nossas experiências, em comparação com 18S e GAPDH (dados não mostrados).
Todas as reações foram realizadas compreendendo 40 ciclos, com etapa de
desnaturação à 950C, anelamento e extensão à 600C, utilizando-se os primers a
uma concentração final de 0,4µM e sonda 0,2µM em um volume final de 5 µL por
reação, em placas de 384 poços. Para as reações de confirmação do silenciamento
de MyD88 e TRAM, no sistema SyBr Green, foi incluída a etapa de curva de
desnaturação. A seguir estão as sequências dos primers e sonda RPL13A: senso
CCG CTC ACC TGG GTC TCA A; anti-senso CCT GGT ACT TCC AGC CAA CCT;
sonda VIC-TGA CGG CCC CAT ACC GCC CT-TAMRA. Primers de MyD88 (senso
TCC TGC TGC TGC TTC AAG AT; anti-senso GAC TGC TCG AGC TGC TTA CC) e
TRAM (senso TCC AAG GCA GAA GAG GAA AA ; anti-senso TTA AGA GAA GCT
CAA GGC CG).

3.6 ELISA

Para quantificar as proteínas, a reação de ELISA foi realizada de acordo
com as instruções do fabricante, utilizando-se kits de ELISA comercialmente
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disponíveis para a IL-6 e IL-8 (88-7066/87-88, Read-set-go!, eBiosciences, San
Diego, CA) e para CXCL12 (DSA00, Quantikine, R&D Systems, Abingdon, UK).
Resumidamente, placas de 96 poços foram sensibilizadas com anticorpos
monoclonais humanos (anticorpos de captura) para cada alvo. Após o bloqueio
durante 2 horas, a fim de evitar a ligação não específica, IL-6 recombinante humana,
IL-8 ou CXCL12 ou sobrenadantes de cultura foram adicionados. As citocinas foram
detectadas após a ligação dos anticorpos de detecção (biotinilados) depois da
ligação da enzima estreptavidina em cada poço. A microplaca foi lavada para
remover anticorpos não ligados com a enzima. A reação colorimétrica resultante da
adição do substrato foi parada pela adição de ácido sulfúrico 1 M, e as placas foram
lidas a 450 nm por um leitor de microplacas (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA).
Os limites de detecção dos três ensaios de ELISA foram respectivamente: IL-6
(sensibilidade > 1,5 pg/mL), IL-8 (sensibilidade > 3,9 pg/mL) e CXCL12
(sensibilidade > 156 pg/mL). As concentrações de citocinas foram determinadas por
interpolação de uma curva padrão e foram apresentadas como pg/mL (± erro padrão
da média) para amostras em duplicata de cada uma das condições testadas.

3.7 Análise Estatística

As análises estatísticas foram realizadas com o software GraphPad prism
5.0 (GraphPad Software, San Diego, CA). Os dados foram comparados usando-se o
teste one-way ANOVA entre os grupos e as diferenças foram identificadas pelo
método de Bonferroni, adotando-se o nível de significância de p<0,05.
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4 RESULTADOS

4.1 Caracterização fenotípica de HGF e HPLF

Para confirmar o fenótipo das células humanas e por serem as células do
ligamento periodontal consideradas uma população muito heterogênea, HGF e
HPLF foram imunomarcadas com um marcador de fibroblastos conhecido como
proteína de superfície de fibroblastos (FSP). Ambos, HGF e HPLF exibiram
marcação positiva para o FSP (Figura 2), confirmando o fenótipo fibroblástico das
células. Além disso, o sinal positivo foi mantido em ambas as células sob a
estimulação com o LPS de P. gingivalis e observou-se um ligeiro aumento na
intensidade de coloração para HPLF desafiados, em comparação com HPLF não
estimulados (Medium).
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Figura 2 - Caracterização fenotípica de HGF e HPLF pela imunomarcação da proteína FSP.
4
Depois de plaqueadas a uma densidade de 10 células / poço, em lâminas de câmara de
oito poços, as células foram estimuladas por LPS de P. gingivalis (1 µg/mL) ou com meio
apenas (Medium), durante 24 h. HGF e HPLF apresentaram uma coloração positiva para a
proteína FSP (verde) e os núcleos celulares foram marcados com DAPI (azul). Barra de
escala = 10 µm.
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4.2 Silenciamento de TLR2 e TLR4 foi de aproximadamente 90% e
silenciamento de MyD88 e TRAM foi entre 82% e 96%

Silenciamento satisfatório para TLRs e seus adaptadores foi alcançado. O
silenciamento de TLR2 (Figuras 3A e 3B) e TLR4 (Figuras 3C e 3D) foi de
aproximadamente 90%, em HGF e em HPLF. O silenciamento das moléculas
adaptadoras MyD88 (Figura 4A) e TRAM (Figura 4B) foi entre 82% e 96%,
considerando ambos HGF e HPLF. É importante salientar que isso não foi devido à
morte de células, já que a viabilidade celular foi verificada pelo método de MTT e
não houve diferença significativa entre as células silenciadas com siSCR , siTLR2,
siTLR4, siMyD88 ou siTRAM em HPLF e para HGF, o grupo siTRAM apresentou
maior viabilidade celular (Figura 5).
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Figura 3 - Confirmação do silenciamento de TLR2 (A e B) e TLR4 (C e D) pela expressão do
mRNA em HGF e HPLF estimulados por LPS de P. gingivalis (1 µg/mL), Pam2CSK4
(50 ng/mL) ou Pam3CSK4 (500 ng/mL), durante 6 h. A expressão de mRNA foi
quantificada por RT-qPCR utilizando-se os ensaios TaqMan de expressão gênica e, em
seguida, foram normalizados utilizando o gene de referência RPL13A. Os valores estão
representados como médias ± EPM de 4 poços por grupo e os resultados mostrados são
representativos de três experimentos independentes. * Indica diferença estatística em
relação ao siSCR no mesmo grupo de fibroblastos (p<0,01).
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A

B

Figura 4 - Confirmação do silenciamento de MyD88 (A) e TRAM (B) pela expressão do mRNA
em fibroblastos estimulados por LPS de P. gingivalis (1 µg/mL), Pam2CSK4 (50
ng/mL) ou Pam3CSK4 (500 ng/mL), durante 6 h. A expressão de mRNA foi quantificada
por RT-qPCR utilizando-se SyBr Green e foram normalizados utilizando o gene de
referência RPL13A. Os valores estão representados como médias ± EPM de 3 poços por
grupo e os resultados mostrados são representativos de três experimentos independentes.
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Figura 5 - Viabilidade celular de HGF e HPLF frente ao silenciamento de TLRs e suas moléculas
adaptadoras. A viabilidade celular foi testada pelo ensaio de MTT em HGF e HPLF
silenciados para TLR2, TLR4, MyD88 ou TRAM em comparação com o controlo negativo
(siSCR). As células não-silenciadas foram definidas como 100% de viabilidade e os
valores de densidade óptica foram normalizados pelo controle não-silenciado (meio). Os
valores são representados como médias ± EPM de 3 poços por grupo. * Indica diferença
estatística em relação ao grupo Meio (p<0,05).
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4.3 RNAm de TLR2 foi mais expresso em HGF quando comparado com HPLF

Para investigar se a expressão de TLR2 e TLR4 foi diferente entre HGF e
HPLF, investigamos os níveis de RNAm desses receptores por RT-qPCR. Verificouse uma expressão do RNAm de TLR2 significativamente maior em HGF em
comparação com HPLF (p<0,01; Figura 6A) sob estimulação com LPS de
P.gingivalis e um nível semelhante de expressão do RNAm de TLR4 entre as duas
subpopulações de células (p>0,05; Figura 6B).
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Figura 6 - Regulação da expressão do mRNA de TLR2 (A) e TLR4 (B) em HGF e HPLF
estimulados por LPS de P. gingivalis (1 µg/mL), Pam2CSK4 (50 ng/mL) ou
Pam3CSK4 (500 ng/mL), durante 6 h. Os níveis de RNAm foram avaliados por RT-qPCR
usando ensaios TaqMan de expressão gênica e foram normalizados por RPL13A (gene de
referência). Os valores estão representados como médias ± EPM de 4 poços por grupo e
os resultados mostrados são representativos de três experimentos independentes. * Indica
diferença estatística entre HGF e HPLF no mesmo grupo (p<0,01).
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4.4 O aumento de IL-6 foi parcialmente impedido pelo silenciamento de TLR2 e
foi maior em HPLF estimulado por agonistas sintéticos de TLR2

O aumento de IL-6 foi parcialmente prejudicado por siTLR2 de uma maneira
semelhante comparando HGF e HPLF sob estimulação por LPS de P. gingivalis
(p<0,01; Figuras 7A e 7B). Curiosamente, HGF expressou e produziu menos IL-6 do
que HPLF quando estimulados por agonistas sintéticos de TLR2 (Pam2CSK4 e
Pam3CSK4) como mostrado nas Figuras 7C a 7F, e esta produção foi
significativamente diminuída por ambos siTLR2 e siTLR4 (p<0,01; Figuras 7D e 7F).
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Figura 7 - Efeito do silenciamento de TLR2 e TLR4 sobre a regulação da expressão de mRNA
de IL-6 (A, C, E) e produção de proteína (B, D, F) em HGF e HPLF estimulados por
LPS de P. gingivalis (1 µg/mL), Pam2CSK4 (50 ng/mL) ou Pam3CSK4 (500 ng/mL),
durante 6 h. Os níveis de RNAm foram quantificados por RT-qPCR utilizando os ensaios
TaqMan de expressão gênica e normalizados com RPL13A (gene de referência). Os
níveis de proteína nos sobrenadantes de células foram avaliadas por ELISA. Os valores
estão representados como médias ± EPM de 4 poços por grupo e os resultados mostrados
são representativos de três experimentos independentes. * Indica diferença estatística em
#
relação ao siSCR no mesmo grupo de fibroblastos (p<0,01). Indica diferença estatística
no siSCR entre HGF e HPLF (p<0,05).
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4.5 Aumento de IL-8 em fibroblastos estimulados foi diminuído com o
silenciamento de TLR2

O passo seguinte foi investigar se o aumento de IL-8 era devido à
estimulação de TLR2 e se esta ativação seria similar entre HGF e HPLF.
Semelhante ao que ocorreu com IL-6, a expressão e produção de IL-8 foi também
diminuída pelo silenciamento de TLR2, mas não por siTLR4, para todos os desafios
aplicados (Figura 8). HGF produziram mais IL-8 em comparação com HPLF quando
estimulados por LPS de P. gingivalis (p<0,05; Figura 8B). No entanto, não foram
encontradas diferenças significativas entre HGF e HPLF na produção de IL-8,
quando estimulados por Pam2CSK4 e Pam3CSK4, agonistas sintéticos de TLR2/6 e
TLR2/1, respectivamente (Figuras 8D e 8F), embora o nível do RNAm de IL-8 tenha
sido significativamente aumentado para HPLF quando estimuladas por Pam2CSK4 e
Pam3CSK4 (p<0,05; Figuras 8C e 8E).
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Figura 8 - Efeito do silenciamento de TLR2 e TLR4 sobre a regulação da expressão de mRNA
de IL-8 (A, C, E) e produção de proteína (B, D, F) em HGF e HPLF estimulados por
LPS de P. gingivalis (1 µg/mL), Pam2CSK4 (50 ng/mL) ou Pam3CSK4 (500 ng/mL),
durante 6 h. Os níveis de RNAm foram quantificados por RT-qPCR utilizando os ensaios
TaqMan de expressão gênica e normalizados com RPL13A (gene de referência). Os
níveis de proteína nos sobrenadantes de células foram avaliadas por ELISA. Os valores
estão representados como médias ± EPM de 4 poços por grupo e os resultados mostrados
são representativos de três experimentos independentes. * Indica diferença estatística em
#
relação ao siSCR no mesmo grupo de fibroblastos (p<0,01). Indica diferença estatística
no siSCR entre HGF e HPLF (p<0,05).
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4.6 A produção proteica de CXCL12 não é influenciada pelo silenciamento de
TLR2 nem por TLR4

Ao investigar o possível papel de TLR2 ou TLR4 na secreção de CXCL12,
uma menor expressão de CXCL12 foi encontrada quando utilizamos TLR2 siRNA
em HPLF estimulados por LPS de P. gingivalis (p<0,05; Figura 9A) e Pam2CSK4
(p<0,05; Figura 9C), bem como em HGF sob estimulação de Pam3CSK4 (p<0,05;
Figura 9E), mas apenas ao nível do RNAm. Para todas as situações, em ambas as
subpopulações de fibroblastos, a produção da proteína CXCL12 permaneceu
inalterada (Figuras 9B, 9D e 9F).
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Figura 9 - Efeito do silenciamento de TLR2 e TLR4 sobre a regulação da expressão de mRNA
de CXCL12 (A, C, E) e produção de proteína (B, D, F) em HGF e HPLF estimulados
por LPS de P. gingivalis (1 µg/mL), Pam2CSK4 (50 ng/mL) ou Pam3CSK4 (500
ng/mL), durante 6 h. Os níveis de RNAm foram quantificados por RT-qPCR utilizando os
ensaios TaqMan de expressão gênica e normalizados com RPL13A (gene de referência).
Os níveis de proteína nos sobrenadantes de células foram avaliadas por ELISA. Os
valores estão representados como médias ± EPM de 4 poços por grupo e os resultados
mostrados são representativos de três experimentos independentes. * Indica diferença
#
estatística em relação ao siSCR no mesmo grupo de fibroblastos (p<0,01).
Indica
diferença estatística no siSCR entre HGF e HPLF (p<0,05).
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4.7 Aumento da expressão de RNAm de IL-8 foi parcialmente impedido por
siMyD88 ou siTRAM em HGF e HPLF. O RNAm de IL-6 foi regulado por
MyD88 ou TRAM, dependendo do estímulo

O aumento de RNAm de IL-8 induzido nas células estimuladas foi
parcialmente impedido por siMyD88 ou siTRAM em ambas as subpopulações de
fibroblastos para todos os desafios testados (p<0,01; Figuras 10A, 10B e 10C). De
modo semelhante, o aumento do RNAm de IL-6 foi parcialmente impedido por
siMyD88 ou siTRAM, dependendo do estímulo aplicado (Figuras 10D, 10E e 10F). A
expressão de RNAm de IL-6 foi diminuída em HGF, mas não em HPLF estimulados
por LPS de P. gingivalis (p<0,01; Figura 10D) e também em HGF e HPLF
estimulados com Pam2CSK4 (p<0,01; Figura 10E).
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Figura 10 - Efeito do silenciamento de MyD88 ou TRAM sobre a regulação da expressão de
mRNA de IL-8 (A, B, C) e IL-6 (D, E, F) em HGF e HPLF estimulados por LPS de P.
gingivalis (1 µg/mL), Pam2CSK4 (50 ng/mL) ou Pam3CSK4 (500 ng/mL), durante 6
h. A expressão de mRNA foi quantificada por RT-qPCR utilizando os ensaios TaqMan de
expressão gênica e foram normalizados utilizando RPL13A (gene de referência). Os
valores são representados como médias ± EPM de 4 poços por grupo. * Indica diferença
estatística em relação ao siSCR no mesmo grupo de fibroblastos (p<0,01).
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4.8 A expressão constitutiva do RNAm de CXCL12 foi influenciada por
siMyD88 ou siTRAM

A expressão constitutiva de RNAm de CXCL12 foi regulada pelo
silenciamento de MyD88 ou TRAM em fibroblastos não estimulados (somente em
meio de cultura). No entanto, para HGF e HPLF estimulados, o RNAm de CXCL12
permaneceu inalterado pelo silenciamento de ambas as moléculas adaptadoras de
TLRs (Figura 11).
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Figura 11 - Efeito do silenciamento de MyD88 ou TRAM sobre a regulação da expressão de
mRNA de CXCL12 em HGF e HPLF estimulados por LPS de P. gingivalis (1 µg/mL),
Pam2CSK4 (50 ng/mL) ou Pam3CSK4 (500 ng/mL), durante 6 h. A expressão de
mRNA foi quantificada por RT-qPCR utilizando os ensaios TaqMan de expressão gênica
e foram normalizados utilizando RPL13A (gene de referência). Os valores são
representados como médias ± EPM de 4 poços por grupo. * Indica diferença estatística
em relação ao siSCR no mesmo grupo de fibroblastos (p<0,01).
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Neste estudo, foi demonstrada pela primeira vez a resposta de HGF e HPLF
em relação ao importante papel de TLR2 na secreção de IL-6 e IL-8, bem como a
independência de TLR2 ou TLR4 para secreção de CXCL12 nestas subpopulações,
sob desafio com LPS de P. gingivalis. Ainda, este é o primeiro relato acerca da
regulação de IL-6, IL-8 e CXCL12 por MyD88 e TRAM nesses subtipos de
fibroblastos.
O silenciamento mediado por siRNA nos permitiu investigar interferências e
comparar estes receptores e adaptadores em ambos os subtipos de fibroblastos, a
fim de mostrar as eventuais diferenças entre eles. É importante salientar que a
diminuição observada na secreção de IL-6 e IL-8 em HGF e HPLF sob o
silenciamento de TLR2 não foi devido à morte celular, já que verificamos a
viabilidade celular pelo ensaio de MTT, para cada um dos RNAs de interferência
(Figura 5).
É verdade que o silenciamento pode não eliminar completamente uma
possível contribuição de taxas pequenas de expressão do receptor, mas claramente
este não é o caso neste estudo, uma vez que a secreção de citocinas foi
significativamente

afetada

pelo

silenciamento

de

TLR2,

se

levarmos

em

consideração que foram utilizados dois agonistas sintéticos específicos como
controle positivo ao estímulo com LPS. Na verdade, TLR2 e TLR4 foram silenciados
em aproximadamente 90%. Paralelamente, o silenciamento de MyD88 e TRAM teve
eficiência de 82 a 96%.
É importante ressaltar que TLR2 foi regulado em HGF, mas não em HPLF,
por LPS de P. gingivalis e também com Pam2CSK4 ou Pam3CSK4, agonistas de
TLR2/6 e TLR2/1, respectivamente, mas o mesmo não aconteceu com TLR4. Devese considerar que o tempo de 6 horas foi escolhido para avaliar esta resposta, uma
vez que a expressão constitutiva do RNAm de TLR2 e TLR4 mostrou-se aumentada
após este tempo em um experimento de tempo-resposta para ambos os subtipos de
fibroblastos (dados não mostrados). Deve-se notar que, mesmo HGF expressando
mais RNAm de TLR2 que HPLF, a secreção de citocinas pró-inflamatórias, como IL-
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6 e IL-8, foi regulada apenas por meio de siTLR2 em ambas as subpopulações
celulares e não só em HGF, quando estimulados por LPS de P. gingivalis.
Por outro lado, quando foram utilizados Pam2CSK4, um agonista do
heterodímero TLR2/6, e Pam3CSK4, um agonista de heterodímero TLR2/1, HPLF
tiveram aumento dos níveis de IL-6 em comparação com HGF, mesmo expressando
menos TLR2. Essa forte indução de TLR2 em HGF também foi anteriormente
demonstrada com o uso de P. gingivalis viável (SCHERES et al., 2011). Ainda existe
controvérsia sobre os perfis de expressão de TLR2 e TLR4 em ambos HGF e HPLF.
Outro estudo demonstrou que TLR2 foi mais expresso em HPLF do que em HGF
(HATAKEYAMA et al., 2003). Um outro trabalho demonstrou que HGF consistem em
populações heterogêneas no que diz respeito à expressão de TLR4 (WANG et al.,
2001). Também foi relatado que a produção da citocina IL-6 foi diminuída via
sinalização por TLR4 em HPLF estimulados por LPS (SUN et al., 2008).
Em essência, a capacidade de silenciamento em HGF e HPLF foi muito
semelhante e, consequentemente, o nível de expressão gênica inicial de cada
receptor não teve um impacto direto no silenciamento que poderia ser alcançado
para um determinado alvo, como demonstrado em um estudo anterior (KRUEGER et
al., 2007), nem sobre a magnitude de secreção de citocinas por HGF ou HPLF.
Outro trabalho (SOUZA et al., 2010) mostrou que a magnitude das respostas de
HGF ao LPS de P. gingivalis variou significativamente entre os indivíduos, e em
particular, seria possível que a heterogeneidade nessas respostas tenha sido
causada pela variabilidade genética dos hospedeiros. Assim, HGF e HPLF deste
trabalho foram coletados e analisados a partir dos mesmos doadores. No presente
estudo, os dados numéricos não foram muito semelhantes entre os três doadores,
mas houve um claro padrão de resposta entre eles.
Levando-se o exposto em consideração, a ativação de TLR2 ou TLR4
mostrou capacidade de aumentar a expressão de IL-8 (HATAKEYAMA et al., 2003;
MAHANONDA et al., 2007) e IL-6 (UEHARA; TAKADA, 2007). Souza et al. também
demonstraram que as citocinas da família da IL-6 são reguladas por TLR2 em HGF
quando estimulados por LPS de P. gingivalis e agonistas de TLR2 (SOUZA et al.,
2010), mas o presente estudo foi o primeiro a demonstrar que isso também é
verdade para HPLF. Em relação aos níveis proteicos, tanto HGF quanto HPLF
tiveram a secreção de IL-6 diminuída com o silenciamento de TLR2 e curiosamente
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também por TLR4, quando estimulados pelos agonistas sintéticos de TLR2. Supõese que, embora a expressão de RNAm de TLR2, tanto em HGF como em HPLF,
permanecesse inalterada por TLR4 siRNA, a presença de TLR4 poderia ser
importante para a sinalização por TLR2, pelo menos no caso da produção de IL-6.
Na verdade, um estudo recente demonstrou que existe uma interação física entre
TLR2 e TLR4, confirmando essa hipótese (GOOD; GEORGE; WATTS, 2012). No
entanto, o mecanismo dessa interação e quando ela acontece permanece pouco
claro na literatura e mais estudos são necessários para melhor compreender a
regulação molecular entre estes dois receptores na fisiologia de cada tipo celular.
No que diz respeito ao estímulo com LPS de P. gingivalis, foi relatado
anteriormente que este LPS contém uma heterogeneidade atípica no lipídeo A,
mostrando tanto estruturas de lipídeo tetra como penta-acetilados (REIFE et al.,
2006). Estruturas de lipídio tetra-acetilado são antagonistas de TLR4 (COATS et al.,
2005) enquanto os penta-acetilados são agonistas de TLR4 (REIFE et al., 2006). De
fato, esta heterogeneidade na estrutura da porção lipídica depende das
concentrações de hemina no meio de crescimento das bactérias, que por sua vez,
em última análise, determinam a capacidade do LPS de P. gingivalis em funcionar
como um agonista ou um antagonista para TLR4 (AL-QUTUB et al., 2006; COATS et
al., 2009). Essa alta concentração de hemina no ambiente seria então
correlacionada com o microambiente do sulco gengival sangrante, frequentemente
encontrado na situação de doença periodontal. Aqui, nós mostramos claramente que
o LPS de P. gingivalis estimula a produção de IL-6 e IL-8 via sinalização por TLR2,
tanto em HGF como em HPLF, porém em níveis inferiores aos agonistas sintéticos
de TLR2, o que poderia ser um mecanismo importante utilizado pela P.gingivalis
para evasão do sistema imune. Curiosamente, um estudo recente demonstrou que o
LPS de P. gingivalis em uma concentração de 10 µg/mL pode ativar tanto TLR2
quanto TLR4, enquanto que 1 µg/mL de LPS de P. gingivalis ativaria somente TLR2
(SUN et al., 2010). Além disso, este mesmo estudo mostrou que tanto TLR2 como
TLR4 foram capazes de controlar a secreção de citocinas, incluindo IL-6 e IL-8,
induzida por bactérias Gram-negativas periodontais ou por seus LPS em
concentrações suficientemente elevadas.
Neste estudo, foi também demonstrado que, inversamente à IL-6 e à IL-8, a
expressão constitutiva da quimiocina CXCL12 permaneceu inalterada pelo
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silenciamento de TLR2 ou TLR4 em ambos os subtipos de fibroblastos, quando
estimulados por todos os desafios. Um estudo anterior mostrou que, em fibroblastos
humanos, o gene CXCL12, assim como alguns elementos específicos da célula que
regulam a sua expressão constitutiva, teve a expressão ao nível transcricional
regulada por hipóxia ou pelas condições de crescimento, mas não por estímulos
tipicamente pró-inflamatórios, tais como as citocinas (SANTIAGO et al., 2011). Além
disso, estudos in vitro demonstraram a redução da produção de CXCL12 por LPS de
P. gingivalis (HOSOKAWA et al., 2005; MORANDINI et al., 2010). Por outro lado,
estudos in vivo demonstraram que a migração de neutrófilos foi aumentada na
presença de CXCL12 (DELANO et al., 2011; HAVENS et al., 2008), confirmando a
importância desta quimiocina no microambiente inflamatório.
Recentemente, demonstrou-se que o LPS promove a atividade de préosteoclastos por regular positivamente CXCR4, o receptor de CXCL12, via TLR4
(XING et al., 2011). No entanto, em relação à participação de HGF e HPLF na
secreção de CXCL12, o presente estudo é o primeiro a demonstrar que a secreção
da quimiocina CXCL12 é independente de TLR2 ou TLR4, pelo menos com o
estímulo por LPS de P. gingivalis e por agonistas sintéticos de TLR2. Considerando
que CXCL12 é um quimioatraente importante para as células-tronco hematopoéticas
e mesenquimais, suportando a sua sobrevivência e proliferação (KORTESIDIS et al.,
2005), e que este mediador mostrou a capacidade de exercer um efeito migratório
sobre células-tronco do ligamento periodontal in vitro (DU; YANG; GE, 2012), parece
importante saber que, ao diminuir a expressão de TLR2 seria possível também
diminuir cruciais mediadores pró-inflamatórios, como IL-6 e IL-8, sem afetar uma
quimiocina envolvida no processo de reparação, como CXCL12.
Em relação à participação dos adaptadores de TLRs, MyD88 e TRAM na
expressão das citocinas acima mencionadas por HGF e HPLF, um estudo anterior
demonstrou que HGF CD14+ pré-tratados com interferon gama tiveram um aumento
de IL-8, em resposta ao LPS, por meio de uma regulação positiva de CD14 e
expressão do RNAm de MyD88 (TAMAI et al., 2002). Além disso, um estudo recente
mostrou que a expressão de IL-23, em cultura primária de HPLF, foi abolida pelo
inibidor de MyD88, em células estimuladas com IL-1β (ZHU et al., 2012). No nosso
estudo, foi demonstrado, pela primeira vez, o importante papel de MyD88 e TRAM

5 Discussão

85

na regulação da expressão do RNAm de IL-6 e IL-8 em HGF e HPLF, assim como
para CXCL12 sob o desafio com LPS de P. gingivalis.
Considerando que MyD88 é uma molécula adaptadora recrutada por todos
os TLRs com a exceção de TLR3 (AKIRA; UEMATSU; TAKEUCHI, 2006), nosso
próximo passo foi investigar a contribuição desse importante mediador, assim como
a possível contribuição de TRAM, descrito como um adaptador da via independente
de MyD88, na regulação da mensagem para as citocinas alvo deste estudo. TRAM é
conhecido por ser a molécula que liga TLR4 a TRIF, na via de sinalização
independente de MyD88, e portanto seria utilizado por TLR4, mas não por TLR2
(AKIRA; UEMATSU; TAKEUCHI, 2006).
Curiosamente, neste estudo, encontramos que a expressão do RNAm de IL6 e IL-8 foi diminuída não apenas por siMyD88 mas também por siTRAM, incluindo o
grupo de células estimuladas com Pam2CSK4 e Pam3CSK4, que são agonistas
sintéticos do receptor TLR2. Seria razoável esperar que somente MyD88 fosse
capaz de interferir no RNAm dessas citocinas pró-inflamatórias, se considerarmos
que, convencionalmente, TLR2 sinalizaria exclusivamente via MyD88-dependente e
que somente TLR4 recrutaria TRAM para a sinalização MyD88-independente
(BROWN et al., 2011). Por outro lado, estudos recentes sugeriram que TRAM estaria
associado não somente ao TLR4, mas também às vias de sinalização por TLR2 e
TLR5 (CHOI et al., 2010; SACRE et al., 2007). Tudo indica, então, que para esses
dois subtipos de fibroblastos, as duas moléculas adaptadoras estariam envolvidas
na via de TLR2.
Na verdade, um estudo muito recente demonstrou que existe uma interação
tempo-dependente entre MyD88 e TRAM e que TRAM poderia funcionar como um
adaptador de ligação não somente para TRIF, mas também para MyD88 (OHNISHI
et al., 2012). Isso, de certa forma, explicaria o porquê pudemos observar, neste
trabalho, a diminuição do RNAm de IL-6 e IL-8 via MyD88 e também via TRAM. Nós
hipotetizamos que essa diminuição do RNAm de IL-6 e IL-8 silenciados para TRAM
tenha ocorrido pelo possível decréscimo no recrutamento de MAL, utilizando então
TRAM como “ponte” para a sinalização via MyD88. Entretanto, a razão por isso não
ter acontecido para o RNAm de IL-6 em HPLF estimulados por LPS é desconhecida.
É importante ressaltar que a detecção do RNAm é uma informação precoce sob o
ponto de vista da secreção da proteína propriamente dita, já que a mensagem é
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mandada, mas existe uma série de eventos pós-transcricionais que podem regular a
expressão gênica final desses mediadores inflamatórios.
Vários estudos foram feitos em camundongos deficientes de MyD88, em
modelos de periodontite. Esses animais são resistentes ao efeito tóxico do LPS, e
são também imunocomprometidos, em termos de habilidade para lutar contra os
patógenos (BIN; XU; SHU, 2003; CHOI et al., 2010; DUNNE et al., 2003; OSHIUMI
et al., 2003; SACRE et al., 2007; SHEEDY; O'NEILL, 2007). Em células deficientes
de MyD88, o tempo de ativação do fator de transcrição NF-кB é atrasado, no caso
da sinalização por TLR4 (O'NEILL; BOWIE, 2007). Por outro lado, TRAM é
considerado o mais restrito dos adaptadores de TLRs. Embora TRAM interaja com
TRIF, o seu papel parece ser mais importante do que o de TRIF para a sinalização
via TLR4, já que a ativação de sinais e indução de citocinas por LPS é mais
prejudicada em células deficientes em TRAM do que em células deficientes em TRIF
(O'NEILL; BOWIE, 2007).
Em relação à quimiocina CXCL12, observamos que a sua expressão
constitutiva de RNAm foi aumentada pelo silenciamento de MyD88 ou TRAM em
fibroblastos não estimulados (meio de cultura somente) e curiosamente, para HGF e
HPLF estimulados, o RNAm de CXCL12 permaneceu inalterado com o
silenciamento de ambos os adaptadores. Este trabalho mostrou que a secreção de
CXCL12 não é influenciada por TLR2 ou TLR4 tanto em HGF como em HPLF
estimulados com LPS. A literatura mostra que a mobilização de neutrófilos da
medula óssea durante a sepse polimicrobiana é dependente da sinalização por
CXCL12, mas independente de TLR4, MyD88 e TRIF (DELANO et al., 2011).
Parece-nos razoável que a sinalização via TLRs seja mais importante para a
expressão do receptor de CXCL12 (que é o CXCR4), uma vez que é sabido que
LPS promove a atividade pré-osteoclástica pelo aumento de CXCR4, via TLR4
(XING et al., 2011). É importante esclarecer que a caracterização das vias de
sinalização intracelulares que podem regular a via de TLRs está começando a ser
elucidada.
A quantidade de vias de sinalização afetadas em células imunes não
profissionais, tais como fibroblastos, pelo sistema imune inato tem claramente
deslocado o ponto de vista da resposta inata a partir de uma forma unidimensional
para uma resposta imune multifuncional, que exibe uma capacidade de sintonizar a
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resposta imune inata e adaptativa, no contexto de doenças infecciosas e
inflamatórias. Mais estudos destas vias são necessários para uma melhor
compreensão de como a resposta inflamatória do hospedeiro é regulada, bem como
para

a

identificação

dos

mecanismos

celulares

por

meio

dos

quais

periodontopatógenos levam vantagens sobre o hospedeiro para mediar as doenças
periodontais. Uma comparação detalhada dos mecanismos moleculares que
regulam o ajuste fino da expressão das citocinas e quimiocinas, nestes dois subtipos
de fibroblastos, em conjunto com outras células que participam ativamente desta
resposta, contribuiria para uma compreensão mais clara das diferenças e
particularidades de cada um nos processos patogênicos que afetam os
componentes do periodonto de proteção e sustentação, como a gengiva e o
ligamento periodontal, respectivamente.

6 CONCLUSÕES
"Nem sou maior quando me elogiam, nem sou menor quando me criticam."
Santo Agostinho
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Em conjunto, os resultados deste estudo demonstram que a sinalização, por
meio do sistema imune inato, mediada por fibroblastos de gengiva e ligamento
periodontal, as células periodontais residentes mais numerosas e imunológicas nãoprofissionais, controla a secreção de importantes citocinas que modulam o
microambiente inflamatório. Futuramente, esses achados podem contribuir para
estratégias terapêuticas que envolvam a modulação da resposta imune-inflamatória
do hospedeiro no intuito de controlar positivamente as consequências sofridas pelo
organismo na tentativa de eliminação de periodontopatógenos.
Conclui-se especificamente que:
A expressão de TLR2 foi maior em fibroblastos de gengiva do que em
fibroblastos de ligamento periodontal e a expressão de TLR4 não foi
regulada pelo LPS de P. gingivalis.
O aumento da secreção de IL-6 e IL-8, induzido por LPS de P. gingivalis,
foi diminuído pelo silenciamento de TLR2 e a quimiocina CXCL12
permaneceu inalterada pelo silenciamento de TLR2 ou TLR4, em ambos
os subtipos de fibroblastos.
O aumento da expressão gênica de IL-6 e IL-8, provocado por LPS de P.
gingivalis, foi diminuído com o silenciamento de MyD88 ou TRAM, em
fibroblastos de gengiva e ligamento periodontal. Em contrapartida, a
expressão gênica constitutiva de CXCL12 foi aumentada por siMyD88 ou
siTRAM.
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ANEXO A - Ofício de aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em
Pesquisa em Seres Humanos da FOB/USP

128

Anexos

ANEXO B

