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RESUMO 

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

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans está associado à etiologia da 

periodontite agressiva principalmente na sua forma localizada. O patógeno pertence 

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

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

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

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

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

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

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

bactéria às células epiteliais gengivais. As proteínas autotransportadas obtidas de 

diferentes espécies apresentam múltiplas funções e podem ser candidatas a 

antígenos vacinais na prevenção de infecções causadas pelas bactérias produtoras. 

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

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

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

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

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

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

em pacientes com periodontite agressiva e com periodonto saudável foram 

determinados e estes relacionados à resposta humoral contra diferentes sorotipos de 

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

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

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

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

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

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

comparativos com a amostra selvagem. 

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

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

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

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

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



 

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

importância na colonização por A. actinomycetemcomitans não apenas da cavidade 

oral, mas também de sítios extra-orais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Proteína de membrana externa. Proteínas autotransportadoras. 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Doença periodontal. Proteínas de matriz 

extracelular. 

  



 

ABSTRACT 

 

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

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans is associated with etiology of 

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

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

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

involved in bacterial endocarditis, being one of the most prevalent ones among them.  

Colonization of host tissues is necessary to pathogenesis and adhesion is a essential 

step. In behalf of colonization tools of oral cavity promoted by this species, the 

autotransporter protein Aae could be highlighted and it mediates the adhesion of 

bacteria to gingival epithelial cells. Autotransporter proteins from different species have 

multiple functions and could be vaccine antigens to prevent infections induced by them. 

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

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

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

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

Aae was obtained and IgG titters against Aae were determined in patients with 

aggressive periodontitis and healthy and related to humoral response against A. 

actinomycetemcomitans different serotypes. Following this, the effect of antibodies 

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

inhibition of adhesion of the bacteria mediated by Aae and macrophages RAW 264.7 

oopsonization. Its ability of interaction with other substrates as extracellular matrix and 

serum proteins was evaluated using the recombinant AaeHis, in modified ELISA,  and 

an obtained defective sample in Aae expression through comparative assays with the 

wild type sample.  

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

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

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

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

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

of adhesion Aae suggests its importance in A. actinomycetemcomitans colonization 

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

 



 

Keywords: Outter membrane protein. Autotransporter proteins.  Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans. Periodontal disease.Extracellular matrix proteins. 
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1 INTRODUÇÃO 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans está associado à etiologia da 

periodontite agressiva principalmente na sua forma localizada. O patógeno pertence 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

autotransportadas obtidas de diferentes espécies apresentam múltiplas funções e 

podem ser candidatas a antígenos vacinais na prevenção de infecções causadas 

pelas bactérias produtoras. 

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

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

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

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

(PERSSON, 2005). Aggregatibacter actinomycetemcomitans, está associado 

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

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

inerentes ao hospedeiro também podem influenciar o estabelecimento e progressão 

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

Anteriormente classificada no gênero Actinobacillus, a espécie passou a integrar 

o novo gênero Agreggatibacter, denominada Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, juntamente com Aggregatibacter aphrophilus e 

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

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

A. actinomycetemcomitans é um microrganismo Gram-negativo, filo 

Proteobacteria, classe gamaproteobacteria, membro da família Pasteurellaceae, 

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

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

1991; KAPLAN et al.; 2002; OLSEN et al.; 1999; SLOTS et al., 1982; TEIXEIRA et al., 
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2006; ZAMBON et al., 1990) e o sorotipo g relatado recentemente (TAKADA et al., 

2010). 

Um patógeno periodontal deve apresentar propriedades que permitam a 

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

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

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

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

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

mucosas e formação de biofilme são estratégias que A. actinomycetemcomitans 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

extracelular mais abundante (ELLEN, 1999). 

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

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

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

disso, estando aderidos os microorganismos apresentam maior capacidade de 

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

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

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

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

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

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

extra orais, indicando sua capacidade de sobreviver nesses ambientes mobilizando 
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componentes do hospedeiro. Nestes sítios estão constantemente presentes proteínas 

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

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

Componentes da matriz extracelular podem ser também substrato de adesão 

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

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

extracelular foi demonstrada para diversas proteínas autotransportadas em outros 

microorganismos e a capacidade de A. actinomycetemcomitans interagir com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

componente da matriz extracelular, predominando nos tecidos de válvulas cardíacas 

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

principais componentes da lamina basal, estrutura especializada dos tecidos 

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

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

TAYLOR, 1999).  A interação de proteínas bacterianas com a fibronectina é descrita 
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como uma etapa importante para invasão de células endoteliais (PIROTH et al., 

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

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

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

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

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

fibronectina (MINTZ; FIVES-TAYLOR, 1999). 

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

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

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

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

matriz extracelular (HENDERSON et al., 2011).  

As proteínas bacterianas ligantes de fibronectina (Fibronectin-binding 

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

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

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

Treponema pallidum (HENDERSON et al., 2011). 

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

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

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

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

também estar envolvida na patogênese de endocartites infecciosas propiciando a 

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

Plasminogênio é uma proteína encontrada no plasma humano,  ativado por 

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

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

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

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

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

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

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

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

A. actinomycetemcomitans apresenta diversas proteínas de superfície (OMPs) 

antigênicas que contribuem para sua virulência (MINTZ; FIVES-TAYLOR, 1994; 
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MAEDA et al., 2009). O soro de pacientes com periodontite relacionada a A. 

actinomycetemcomitans apresenta anticorpos específicos contra seis proteínas de 

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

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

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

A. actinomycetemcomitans apresenta outras proteínas de superfície 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

em que ocorrem diferenças principalmente no número de seqüências repetidas no 

domínio de ligação (ROSE et al., 2003).  
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Fig. 1 - Polimorfismo de aae descrito por Rose et al., 2013. Figura de Fine et al, 2006. Foram descritos 
4 genótipos       distintos, representados por diferenças no número de regiões repetidas em aae 
na região do domínio de ligação com a célula epitelial. O genótipo 1 apresenta uma repetição.  
O genótipo 2 apresenta duas repetições. O genótipo 3 apresenta 3.  O genótipo 4 apresenta 4. 
O presente estudo descobriu e descreveu um novo genótipo aae 5, que apresenta 5 repetições 
e foi sequenciado e teve os dados publicados em periódico internacional como colaborador 
(PINHEIRO et al., 2011). 

 

Essa proteína é homóloga em seu domínio de passagem às proteínas 

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

organismos de outros gêneros da família Pasteurellaceae como Haemophilus e 

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

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

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

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

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

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

compreende a região de aminoácidos 201–240 

(AQKEAERLANEQEIARQKIKANELQRAINEQSKLAEVARV), foi descrito pela 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

A capacidade de adesão a proteínas da matriz extracelular mediada por 

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

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

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

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

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

bactérias possuem múltiplos receptores descritos com capacidade de interagir a 

mesmos substratos da matriz extracelular como já descrito anteriormente para 

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

UMEMOTO et al., 1993).  

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

o surgimento de vacinas efetivas que amenizaram ou erradicaram algumas doenças 

infecciosas deixou clara a importância da imunização profilática contra processos 

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

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

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

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

agentes adjuvantes capazes de potencializar a resposta imune ou facilitar a 

apresentação dos antígenos facilitando o reconhecimento e desencadeando a 

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

Hap fusionada a CT (fração não tóxica da toxina colérica) em camundongos 
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desafiados com H. influenzae foi capaz de prevenir a broncopneumonia (YAO et al., 

2010).  

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

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

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

resposta de anticorpos contra Aae em pacientes infectados por A. 

actinomycetemcomitans ou sobre o efeito destes anticorpos sobre a colonização pela 

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

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

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

seu estudo em animais experimentais como roedores  

Os efeitos biológicos e clínicos de anticorpos contra bactérias patogênicas 

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

esclarecido o papel dos anticorpos contra A. actinomycetemcomitans nas 

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

contra patógenos periodontais eram considerados protetores na doença periodontal, 

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

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

encontrados em pacientes com periodontite estável quando comparados com aqueles 

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

os pacientes suscetíveis à periodontite são caracterizados pela produção de 

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

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

actinomycetemcomitans eram mais altos em indivíduos saudáveis do que em 

indivíduos portadores de periodontite, quando estes foram analisados por antígenos 

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

Estudos clínicos demonstram diferenças na prevalência de periodontite 

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

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

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

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

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

de anticorpos IgG em pacientes que apresentaram periodontite agressiva localizada 

contra A. actinomycetemcomitans (bactérias totais) sorotipos a, b e c foi maior entre 
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os afro-americanos do que em caucasianos (GUNSOLLEY et al., 1988; GUNSOLLEY 

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

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

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

(CRAIG et al., 1992). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

amostras de A. actinomycetemcomitans sorotipo b que colonizam estes indivíduos 

analisados apresentem expressão diferencial destas Omps.  

Periodontites foram associadas a várias doenças, como diabetes, doenças 

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

mecanismos envolvidos nestas associações ainda não foram completamente 

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

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

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

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

A resposta de anticorpos contra determinado agente pode ser relacionada ao 

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

antígenos bacterianos. Dados de um estudo epidemiológico mostraram que não 

houve associação significativa entre doença cardiovascular e doença periodontal, 

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

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

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

actinomycetemcomitans  e C. ochracea foram associados à doença coronariana em 

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

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

contra A. actinomycetemcomitans (PUSSINEN, et al., 2007). A falta de função 
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opsonofagocítica pode ser atribuída à discrepância entre a resposta de anticorpos e 

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

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

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

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

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

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

Micro-organismos patogênicos e comensais tem componentes [padrões de 

reconhecimento PAMPS -padrões moleculares associados a patógenos] 

reconhecidos por  receptores do hospedeiro denominados genericamente como PRRs 

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

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

a sinalização que culmina secreção de substâncias antimicrobianas e recrutamento 

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

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

participar da regulação dos seus receptores do hospedeiro para desencadear uma 

resposta inflamatória favorável ao seu estabelecimento no hospedeiro e 

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

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

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

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

induzir forte resposta de anticorpos nos pacientes com periodontite agressiva, 

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

2.1 Objetivo geral:  

Contribuir com o conhecimento sobre o papel de Aae de A. 

actinomycetemcomitans na ligação aos componentes do hospedeiro e a resposta de 

anticorpos contra esta proteína em pacientes com periodontite agressiva.  

2.1.1 Objetivos específicos:  

• Determinar a relação entre o polimorfismo do gene aae e a capacidade de 

adesão da amostra a células epiteliais KB; 

• Avaliar a resposta de IgG sérica contra Aae em indivíduos com periodontite 

agressiva e saudáveis e correlacionar com a resposta aos sorotipos da bactéria e 

condição periodontal; 

• Determinar o efeito de anticorpos policlonais contra Aae e contra o domínio 

efetor de Aae (peptídeo P40) sobre a adesão a células epiteliais mediada por Aae e 

sobre a fagocitose por macrófagos; 

• Determinar a capacidade de ligação de Aae a diferentes proteínas da matriz 

extracelular (Plasminogênio, fibrinogênio, fibronectina, laminina e colágenos tipos I, 

III, IV e V).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Delineamento do estudo:  

Este trabalho foi submetido à Comissão de Ética no uso de animais e à Comissão 

de Ética em Pesquisa em seres humanos, tendo sido aprovado conforme documentos 

nos Anexos I (aprovado em 21 de setembro de 2010) e II (PARECER 964/CEP – 27 

de outubro de 2010), respectivamente. O uso das amostras de soro de pacientes e 

isolados clínicos de A. actinomycetemcomitans deste trabalho foi aprovado por 

comitês de ética em submissões de estudos anteriores conforme anexos III, IV, V e 

VI. 

Foram analisadas amostras de referência e isolados clínicos de A. 

actinomycetemcomitans quanto ao polimorfismo de aae, determinado por PCR e a 

eficiência de adesão a células epiteliais. 

Para determinar a resposta de IgG sérica contra Aae foi obtida AaeHis 

recombinante, pela clonagem de aae em vetor de expressão e expressão em E. coli. 

Após a purificação, a proteína AaeHis foi utilizada como antígeno em ELISA contra soro 

de pacientes com periodontite agressiva e com periodonto saudável. 

A conformação da estrutura da proteína AaeHis foi determinada através do 

dicroísmo circular, visando confirmar se a proteína recombinante manteve a estrutura 

secundária predita para a proteína nativa.  

A proteína recombinante AaeHis e o peptídeo P40 foram utilizados como 

antígenos, para obtenção de soro policlonal em murinos. Após obtenção de altos 

títulos de anticorpos contra AaeHis e P40, os soros foram utilizados para determinar a 

influência dos anticorpos sobre a adesão a células epiteliais mediada por Aae a células 

KB e o efeito sobre a fagocitose da bactéria (opsonização) por macrófagos murínicos 

RAW 246.7. 

A capacidade de Aae ligar-se a substratos da matriz extracelular, soro e plasma 

foi determinada utilizando a proteína recombinante e Plasminogênio, fibrinogênio, 

fibronectina (celular e plasmática), laminina, vitronectina e colágenos tipos I, III, IV e 

V em ELISA modificado. A afinidade aos domínios F30 e F45 de fibronectina também 

foi testada. 

Foi obtida em colaboração com a equipe do Dr. Chen, uma amostra mutante de 

A. actinomycetemcomitans, que não expressa a proteína Aae. A amostra mutante de 

A. actinomycetemcomitans defectiva na expressão da proteína Aae, foi comparada à 

amostra selvagem quanto a interação com as proteínas da matriz, soro e plasma.  
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3.2 Análise do polimorfismo do gene aae e da eficiência de adesão a células KB 

3.2.1 Amostras utilizadas e condições de cultivo 

Foram analisadas amostras de referência (n = 5) de A. actinomycetemcomitans 

(SUNY 465, HK 1651, FDC Y4, ATCC 29523 e JP2) e isolados clínicos obtidos de 

pacientes com diferentes condições periodontais e localizações geográficas (n= 42), 

parte do banco de amostras do Laboratório de Microbiologia Oral, ICB USP, e o seu 

detalhamento encontra-se no anexo VIII. As amostras do Quênia foram obtidas de 

pacientes sem perda óssea ou doença leve (DAHLÉN et al., 1989). As amostras 

obtidas na Suécia e no Japão foram coletadas de pacientes com periodontite 

agressiva (DAHLEN et al., 1992). Estas foram caracterizadas em estudo anterior 

(KAWAMOTO et al., 2009). Os isolados do Brasil foram obtidos de pacientes com 

periodontite agressiva (n = 12), periodontite crônica (n = 06) e controles com 

periodonto saudável (n = 9), e fazem parte do banco de amostras do laboratório de 

microbiologia oral, ICB, USP. Os isolados clínicos e amostras padrão foram obtidos 

de estoques do laboratório de Microbiologia Oral, ICB USP (BACTERIOTECA, 

aprovada pelo comitê de ética do ICB USP e autorizada para uso nesta pesquisa pela 

responsável Profa. Dra. Marcia Mayer (ANEXO XIV). 

Para os ensaios de adesão, foram analisadas amostras padrão (n=4) de A. 

actinomycetemcomitans (SUNY 465, HK 1651, FDC Y4, ATCC 29523, JP2) e isolados 

clínicos [(443, 250, C21-1, 1583 e C57-1) n=5] classificados dentre os cinco diferentes 

genótipos aae, sendo duas amostras de cada genótipo (uma amostra padrão e um 

isolado clínico, exceto o genótipo V de aae que só foi encontrado em dois isolados 

clínicos). 

Alíquotas do estoque congelado de cada uma das amostras, mantidas em 

glicerol 20% em freezer -80 o C (mod. ULT2586-3-D35, Revco, Asheville, NC, EUA), 

foram cultivadas na superfície de ágar tripticase soja (Oxoid Ltda, Basingstoke, 

Hampshire, Inglaterra), acrescido de 0,6% de extrato de levedura (Oxoid Ltda, 

Basingstoke, Hampshire, Inglaterra) (ágar TSAYE) e incubadas em estufa em 

atmosfera de 10% de CO2 (Shel Lab, Cornelius, OR, EUA) por 24 horas a 37 ° C. Após 

o desenvolvimento das culturas de A.actinomycetemcomitans foi confirmada a pureza 

e identidade das culturas (SLOTS et al., 1982; ZAMBON, 1985), pela análise da 

morfologia colonial, exame microscópico de esfregaço corado pelo Gram, e teste 

positivo de produção de catalase.  
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3.2.2 Extração de DNA e determinação do polimorfismo do gene aae 

Para extração do DNA, as células foram ressuspensas em 100 µL de água estéril 

e submetidas à fervura por dez minutos, seguindo-se a centrifugação a 10.000 x g por 

30 min a 4  C e o sobrenadante estocado para uso como DNA molde para o PCR. A 

concentração e pureza do DNA foram determinadas através da medida de 

absorbância em espectrofotômetro Gene Quant Pro (Applied Biosystems, Cambridge, 

Inglaterra) a 260 nm / 280 nm. 

 

3.2.3 Análise do polimorfismo do gene aae 

Foram utilizados os iniciadores INT5 (5’AAG TTG CCC GAG TAA AGC G 3’) e 

INT3 (5’ CCG GGA CTT CTC ACG TTT AAC 3’) internos ao gene aae, que amplificam 

a região em que ocorrem as repetições (ROSE et al., 2003).  

A amplificação foi realizada em termociclador (Perkin Elmer, GeneAmp PCR 

System 2400, EUA) através da desnaturação inicial a 94 o C por 5 min, seguida de 30 

ciclos a 94 o C por 15 s, a 64 o C por 15 s e a 72 o C por 2 min e uma extensão final a 

72 ° C por 5 minutos.  

Os produtos da PCR foram detectados através de corrida eletroforética em gel 

de agarose a 1% (Sigma), contendo brometo de etídeo em tampão TAE (Tris acetato 

40 mM, pH 8,5; EDTA 2 mM) a 60 V, por 3 horas. Foi utilizado como marcador de peso 

molecular 100 bp DNA ladder (Fermentas, Hannover, MD, EUA), Em seguida o gel foi 

visualizado em transiluminador de luz ultravioleta (Amersham Pharmacia Biotech, CA, 

EUA) e documentado em câmara fotográfica Photo PC 3100Z (Epson, Hemel 

Hempstead, Inglaterra) para estudo. Como controles foram utilizadas as amostras 

padrão HK 1651 e SUNY 465, cujas seqüências foram publicadas no Gene Bank 

(acesso número AY262734, amostra HK 1561) e no estudo de Rose et al., 2003, que 

descreveu pela primeira vez o polimorfismo de aae (amostra SUNY 465).  

 

3.2.4 Avaliação da adesão a células KB mediada por Aae.  

3.2.4.1 Curva de crescimento e contagem UFC  

As amostras de A. actinomycetemcomitans avaliadas, como descrito no item 

3.2.1 foram submetidas a análise da curva de crescimento, sendo usada a amostra 

HK 1651 para padronização e a contagem de unidades formadoras de colônias (UFC) 

/mL das demais no tempo determinado para confirmar o resultado. As colônias em 

ágar TSAYE foram inoculadas em caldo TSBYE em triplicata e incubadas durante 16 
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horas (overnight) em microaerofilia. Após este intervalo de tempo, a concentração da 

suspensão bacteriana foi ajustada à Densidade ótica (DO) DO495nm ~1,0 Å por 

mensuração em espectrofotômetro (Jenway 6405UV/Vis Essex, Inglaterra), diluídas 

40 x em caldo TSBYE, aliquotadas em tubos de ensaios 16 x 160 mm, e incubadas 

em condiões de microaerofilia a 37 ° C.  

A leitura da densidade óptica das culturas homogeneizadas foi realizada a cada 

hora, e os valores da DO foram utilizados para construção das curvas de crescimento. 

As culturas em fase exponencial (após 6 horas de incubação) foram diluídas em série, 

e alíquotas (100 µL) inoculadas em triplicata em placas contendo ágar - TSBYE e 

incubadas a 37 ° C por 48 horas em condições de microaerofilia, para posterior 

determinação do número de unidades formadoras de colônias (UFC) /mL.   

Culturas de 16 horas de todas as amostras avaliadas quanto a eficiência de 

adesão foram ajustadas a DO495nm ~1,0 por mensuração em espectrofotômetro 

(Jenway 6405UV/Vis Essex, Inglaterra), diluídas 1:40 em caldo TSBYE e incubadas 

por mais 6 horas até alcançarem o meio da fase exponencial. Em seguida, a 

concentração da suspensão bacteriana foi ajustada novamente a DO495nm ~0,2 

correspondendo a 3 x 108 UFC/mL. 

 

3.2.4.2 Células KB e condições de cultura  

As células KB utilizadas para descrever o fenômeno de adesão mediado por Aae 

(ROSE et al., 2003), obtidas de carcinoma oral, foram gentilmente cedidas pela Dra. 

Paula Fives-Taylor, da Universidade de Vermont, EUA.  

As células KB foram mantidas em frascos de cultura de células de 75 cm2 

(Corning Incorporated, N.Y., EUA) contendo 20 mL de meio DMEM completo 

[acrescido com 10% de soro fetal bovino e suplementado com 100 U/ mL de penicilina 

(ICN Biomedicals, Aurora, OH, EUA) /estreptomicina (100 µg/ml) (Calbiochem, 

Darmstadt, Alemanha) (COSTEA et al., 2005) ] sob incubação em estufa a 37 o C com 

atmosfera de 5% de CO2 (Shel Lab). Quando alcançaram a semi confluência, as 

células KB foram lavadas 2 vezes com 10 mL de PBS (0,1 M; pH= 7,4) e adicionados 

2 mL de tripsina (Gibco, Grand Island, NY, EUA) seguindo-se incubação por 5 min em 

estufa com 5% CO2, para obtenção de suspensões celulares. A seguir, foram 

adicionados 2 mL de solução de soro fetal bovino e as suspensões celulares foram 

transferidas para um tubo de centrífuga estéril e submetidas a centrifugação a 237 x 

g a 15 º C durante 5 min (Centrífuga Eppendorf – Centrifuge 5804R, Hamburg, 
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Alemanha). Alíquotas de 10 µl desta suspensão de células foram misturadas a 10 µl 

de azul de tripan 0,4% (Carlo Erba, Rodano, Itália) para a contagem de células viáveis 

em câmara de Neubauer. A seguir, alíquotas de 1 mL/poço contendo 105 células/mL 

ressuspensas em meio DMEM foram distribuídas em placas de 24 poços (Corning 

Incorporated) e incubadas por 24 horas em estufa com atmosfera de 5% de CO2. 

Após este período, as células KB alcançaram uma concentração de 106 células/ mL 

/poço. A seguir, o meio DMEM foi removido e as culturas celulares lavadas por 3 vezes 

com 1 mL de PBS para remoção do antibiótico. 

 

3.2.4.3 Adesão de A. actinomycetemcomitans à célula epitelial KB  

Foram utilizados os protocolos descritos por Meyer e Fives-Taylor (1994) com 

algumas modificações. Três ensaios independentes foram realizados para cada 

amostra padrão e isolado clínico dos cinco genótipos aae diferentes.  

A suspensão bacteriana obtida como descrito nos itens 3.2.1. e 3,2.4.1 foi 

centrifugada por 2 min a 5.200 g durante e 4 0 C, o sobrenadante foi desprezado e o 

precipitado ressuspenso em DMEM, sem antibiótico, de modo a obter-se cerca de 3,3 

x 108 UFC/ mL. As bactérias foram inoculadas às monocamadas celulares em 

alíquotas de 1 mL /poço (1 x 108 UFC/ mL) de modo a atingir a MOI (multiplicidade da 

infecção) de 1:100 (célula epitelial/célula bacteriana). As placas contendo células KB 

infectadas foram submetidas à centrifugação a 593 x g por 10 min a 20 º C, para 

favorecer a interação célula epitelial-bactéria. As placas foram mantidas por 2 horas a 

37 °C em 10% CO2. A seguir as culturas foram lavadas 3 X com PBS para remoção 

das bactérias não aderidas.  

Para a determinação do número de UFC de A. actinomycetemcomitans aderidas 

por poço, as células epiteliais foram suspensas pela adição de 1 mL de tripsina/poço, 

seguindo-se incubação por 5 min em estufa com 10% CO2. As suspensões celulares 

foram homogeneizadas com pipeta e diluídas em PBS. Alíquotas de 100µl de diluições 

seriadas em PBS (10-4, 10-5, 10-6) foram semeadas por espalhamento em triplicata em 

ágar TSAYE. Após dois dias (48 horas) de incubação a 37 o C sob condições de 

microaerofilia (em estufa com atmosfera de 10% de CO2 a 37 º C), foi determinado o 

número de células bacterianas viáveis pelo cálculo do número de unidades 

formadoras de colônias (UFC) de bactérias aderidas/poço. A eficiência de adesão foi 

calculada conforme a fórmula (TANG et al., 1993):  
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Eficiência de adesão (%) = UFC de A. actinomycetemcomitans aderidas às células epiteliais x 100                      

                                       UFC de A. actinomycetemcomitans adicionadas à monocamada 

  

Os valores de UFC/poço obtidos foram submetidos à análise estatística 

utilizando o software Prism 5 Project (Graphpad Software Inc., La Jolla, CA, EUA), 

considerando significantes valores p<0,05. Os resultados obtidos para cada amostra 

foram obtidos e a média das eficiências de adesão encontradas após três ensaios 

independentes foram analisados e comparados entre as amostras de mesmo genótipo 

e cada amostra entre todas as amostras dos demais genótipos utilizando One Way 

ANOVA, seguido de teste de comparação múltipla de Tukey. 

 

3.3 Obtenção da proteína recombinante AaeHis 

3.3.1 Obtenção de E. coli recombinantes 

A construção dos oligonucleotídeos foi baseada na seqüência do gene aae de 

A. actinomycetemcomitans HK1651 (Acesso ao Genebank AY 262734). As reações 

de amplificação foram compostas de 80 ng de DNA plasmidial, 0,5 µM de cada 

oligonucleotídeo (descritos na tabela 1), 5 μl de 10 x tampão contendo 3,0 μl de 

solução de Mg+2 (Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil), (concentração final 2,5 mM); 5 μl 

de dNTP (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), 400 µM; 2,5 U Taq Platinum (Invitrogen, 

Brasil), num total de reação de 50 μl.  

A reação de amplificação foi realizada em termociclador (Perkin Elmer, 

GeneAmp PCR System 2400, Walthan, MA, EUA), após padronização, com 

desnaturação inicial a 94 o C por 5 min, seguindo-se 25 ciclos de 94 o C por 30 s, 50 o 

C por 30 s, 72 o C por 1,5 min e extensão final de 72° C por 7 min.  Os produtos foram 

submetidos a eletroforese em gel de agarose, observando-se um produto único de 

2.990 pb.  

O produto foi extraído do gel utilizando o kit de purificação QIAquick gel 

extraction (QIagen), e quantificado em espectrofotômetro ajustado em comprimento 

de onda de 260 nm. A seguir, este produto foi ligado ao vetor TOPO (Invitrogen) e 

transformado em E. coli eletrocompetente DH5α por eletroporação (Micro Pulser 

BioRad, Hercules, CA, EUA), seguindo as instruções do fabricante. Para obtenção do 

inserto, o plasmídeo pTOPO aae foi digerido com BamH I e Xho I seguindo as 

instruções do fabricante. O vetor pET 28 b (pET Expression System 28, Novagen), foi 

digerido com as mesmas enzimas. Após corrida eletroforética, o fragmento 
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codificando aae foi excisado do gel e purificado. O mesmo procedimento foi realizado 

para obtenção do vetor pet28b linearizado. A mistura de ligação foi obtida 

adicionando-se 100 ng de vetor e 250 ng de inserto e 2 µl de ligase e utilizada para 

transformar E. coli BL21 DE3 eletrocompetente.  

 

Tabela 1: Oligonucleotídeos utilizados para amplificação do gene aae e tamanho do produto da reação. 
(Os sítios de restrição encontram-se grifados).  

 

Amplicon 

 (pb) 

Oligonucleotídeo Sequência 

Aae  

(2688) 

AAE FORWARD BamHI                   

AAE REVERSE XhoI                                                           

5´ CTATGGATCCTAACTCTATGA 3´   

5´ GGTGTCTCGAGTACCAGTAG 3´  

 

 Foi acrescentado 1 mL de meio SOC (2% de triptone, 0,5% de extrato de 

levedura, 0,05% de NaCl, 2,5 mM KCl, 10 mM MgCl2 e 20 mM glicose), às suspensões 

de células, e estas foram incubadas a 37 o C sob agitação por uma hora. Em seguida, 

alíquotas foram inoculadas em ágar Luria-Bertani (LB) acrescido de 50 µg/ mL de 

canamicina e incubadas em estufa a 37 o C durante uma noite.  

As colônias transformantes obtidas foram utilizadas para extração do DNA 

plasmidial, e este analisado em gel. O plasmídio recombinante foi digerido com as 

enzimas de restrição BamH I e Xho I. Para confirmação da presença do gene aae 

inserido no vetor, foi realizada reação de seqüenciamento parcial no Instituto de 

Ciências Biomédicas II, Laboratório de Reparo de DNA.  

 

3.3.2 Expressão e purificação da proteína recombinante AaeHis  

Uma única colônia de E. coli Bl21(DE3) pet28b+aae foi inoculada em 10 mL de 

caldo LB acrescido com 50 µg/ mL canamicicina e a cultura incubada sob agitação a 

120 rpm por 16 horas a 37 ° C. A cultura foi adicionada a 500 mL de caldo LB, e 

mantida nas mesmas condições de incubação até que a cultura atingisse uma 

densidade óptica (DO 600nm) de 1. A expressão da proteína foi induzida pela adição de 

Isopropil-β-D-tiogalactoside (IPTG- Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EUA) a uma 

concentração final de 1 mM e a cultura mantida sob agitação a 250 rpm por 6 horas, 

sendo coletado o sobrenadante e o precipitado a cada hora para posterior visualização 

das bandas correspondentes através de SDS-PAGE, para determinar qual o tempo 
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de acordo com a metodologia seria o mais apropriado para obtenção da máxima 

eficiência na expressão da proteína. Para a purificação da proteína Aae contendo a 

cauda de histidina (AaeHis), o precipitado foi ressuspenso em 10 mL de 5 mM tampão 

imidazole e as células bacterianas lisadas em sonicador ajustado a ciclo de 90% 

(Ultrasonic Processor VCX 130PB, Sonics & Materials Inc, Newton, CT, EUA) em 

tubos de plástico sob banho de gelo, por 2 vezes com ciclos de 3 min cada e intervalos 

de 2 min.  

 A expressão do gene alvo foi analisada por eletroforese em gel de poliacrilamida 

SDS-PAGE a 12,5% assim como descrito por Laemmli (1970), corado pelo método de 

Comassie Blue (Bio-Rad, Hercules, CA, EUA). Como a proteína foi detectada pelo gel 

de SDS-PAGE no precipitado, foram realizadas duas sonicações adicionais utilizando 

1 x tampão de ligação contendo 6 M de uréia (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), 

seguindo-se incubação em banho de gelo por 1 hora para dissolver os corpúsculos de 

inclusão. Na sequência foi feita uma centrifugação a 688 x g por 15 min a 4 ° C. O 

sobrenadante foi submetido a análise em gel de acrilamida pela técnica SDS-PAGE. 

A purificação da proteína foi realizada por cromatografia de afinidade utilizando a 

resina níquel quelante (Ni-NDA, Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). A coluna foi 

equilibrada com 1 x tampão de ligação (8 x solução estoque contendo 4 M NaCl, 160 

mM Tris-HCl, 40 mM imidazole pH 7,9), seguindo-se adição do sobrenadante 

contendo a proteína recombinante e incubação por 1 hora sob leve agitação. A coluna 

foi lavada duas vezes em 1x tampão de lavagem contendo 20 mM de imidazole e a 

proteína eluída em 1x tampão de eluição. Após a purificação, a uréia foi removida por 

diálise utilizando-se membrana com corte de peso molecular de 12.000- 16.000 Da 

(INLAB, Diadema, SP, BRA), sob agitação a 20 ° C em tampão TRIS-imidazole [10 

mMTris HCL, 100 mM NaCl, 5 mM Imidazol e 5 mM MgCl2; pH 7,9] acrescido de 

concentrações decrescentes de uréia (4 M, 3 M, 2 M, 1 M). 

A seguir, a proteína contendo a cauda de histidina foi concentrada, esterilizada 

por filtração com membrana de poro de 0,22 µm (Millipore, Bedford, MA, EUA) e 

estocada em freezer -80 ° C. 

A concentração de proteína em cada lisado bacteriano foi determinada utilizando 

o reagente Bradford (Bio Agency Tecnologia Diagnóstico Com. Ltda, São Paulo, SP, 

Brasil) pela técnica de Bradford (BRADFORD, 1976). Os resultados da absorbância 

medida a uma densidade óptica de 590 nm, foram comparados com uma escala 

controle feita com albumina. 
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3.4 Análise da conformação da proteína Aae 

3.4.1 Predição da estrutura secundária de AaeHis 

A seqüência de nucleotídeos do gene aae foi descrita por Rose e colaboradores 

em 2013 (ROSE et al., 2013) baseada no seqüenciamento da amostra padrão HK1651 

(GENBANK acesso AY262734.1). Sua seqüência foi traduzida e informamos a 

seqüência de 886 aminoácidos a um sistema disponível online através da ferramenta 

Predict Protein disponível no endereço eletrônico: https://www.predictprotein.org/ e 

obtivemos a possível estrutura secundária prevista de acordo com a seqüência de 

aminoácidos fornecida.  

 

3.4.2 Dicroísmo Circular 

Para confirmar os dados obtidos através da predição baseada na seqüência de 

aminoácidos da proteína nativa e confirmar a preservação da estrutura de Aae, após 

clonagem e purificação para obtenção da proteína recombinante (AaeHis), foi feita a 

análise da sua estrutura através do Dicroísmo Circular (CD), realizado em colaboração 

com o Dr. Enéas de Carvalho no laboratório de biotecnologia do Instituto Butantã. 

 

3.4.2.1 Diálise Tampão Fosfato 10mM 

A proteína recombinante AaeHis foi dialisada em tampão fosfato 0,01 M, 

removendo sais para não prejudicar a cinética da leitura do aparelho.  

Na seqüência, foram feitas 5 diálises consecutivas de 1mL de AaeHis utilizando-

se membrana com corte de peso molecular de 12.000- 16.000 Da (INLAB, Diadema, 

SP, BRA), sob agitação a 20 ° C. 

 

3.4.2.2 Leitura em espectropolarímetro para dicroismo circular 

Após a diálise, a estrutura secundária da proteína foi estimada através da leitura 

da elipticidade molar em espectrofotômetro (espectropolarímetro modelo Jasco J-810 

L Circular Dichroism (CD) [JASCO International Co., Ltd., Tokyo, Japão]).  Foi 

realizada a leitura do espectro UV de CD a um comprimento de 1-mm com intervalos 

de 0.5-nm, e calculado o espectro pela média de 5 escaneamentos feitos entre 186 e 

260 nm. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/30230641
https://www.predictprotein.org/
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3.5 Análise dos títulos de IgG sérica contra a proteína Aae  

3.5.1 População estudada e amostras de soro 

 Foram analisados soros de 32 pacientes com periodontite agressiva 

(periodontite agressiva generalizada – PAG = 11 e localizada - PAL= 21) e de 23 

indivíduos periodontalmente saudáveis (N = 55). Os pacientes foram selecionados na 

Universidade Federal de São Paulo e Universidade de Guarulhos, sendo as amostras 

gentilmente cedidas pelo Professor Doutor Luis Antônio de Gennaro e pelo Professor 

Doutor Marcelo de Faveri, respectivamente. Os indivíduos com periodontite agressiva 

localizada (PAL = 21) tinham idade entre 13 e 28 anos e os indivíduos com periodontite 

agressiva generalizada (PAG – n =11) tinham idade entre 18 e 30 anos. A classificação 

quanto à saúde periodontal foi realizada através da mensuração de parâmetros 

clínicos como profundidade de bolsa (PB), sangramento a sondagem e perda de osso 

alveolar (ARMITAGE, 1999). Os indivíduos com periodonto saudável (idade entre 14 

e 47 anos) apresentavam-se sem perda de inserção clínica e profundidade de 

sondagem < 3 mm.  

Os critérios de exclusão foram pacientes que utilizaram antibiótico durante os 

últimos 12 meses, pacientes submetidos ao tratamento periodontal nos últimos 12 

meses e aqueles que relataram doenças sistêmicas associadas a periodontite, como 

diabetes.  

 As amostras do sangue periférico foram coletadas por venipuntura em tubos 

“vacutainer” previamente identificados e isentos de reagentes anticoagulantes. As 

amostras foram centrifugadas a 13.000 x g por 5 min (Eppendorf, modelo 5402, 

Hamburg, Alemanha), o sobrenadante foi aliquotado e armazenado a -20 º C. A coleta 

das amostras e a utilização dos soros foram aprovadas pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Escola Paulista de Medicina de São Paulo 

(UNIFESP) e do ICB, Universidade de São Paulo (anexos III, IV e VI). 

 

3.5.2 ELISA contra AaeHis 

Os experimentos foram realizados em placas de 96 poços (Corning- Costar, 

Nova Iorque, NY, EUA). Alíquotas de 100 µl da proteína AaeHis em uma concentração 

de 1 µg/mL foram adicionadas a cada poço, seguindo-se incubação por 2 horas à 37 

o C e à 4 o C por 16 horas. Os poços foram preenchidos com solução bloqueadora 

(leite desnatado Molico a 5 % em PBS/Tween 20 a 0,1%), e incubados por 60 min em 

temperatura ambiente. Foram adicionados 100 l de cada soro nas diluições de 1:500 
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e 1:1.000, e incubados a 4 o C por 16 horas. Foi adicionada solução de BSA a 1% 

(soro albumina bovina, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) em PBS/Tween 20 a 0,1% 

com anticorpo secundário anti-IgG humana conjugado com peroxidase (Sigma-

Aldrich, EUA), diluído 1:2.000, seguindo-se incubação por 90 minutos em temperatura 

ambiente. Entre cada etapa foram realizadas 3 lavagens com tampão de lavagem 

PBS/Tween 20 a 0,1% (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA). A reação foi revelada 

pela adição do substrato OPD (o-phenylenediamine) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

EUA) em tampão citrato-fosfato, 0,05 M, pH 5,0, adicionado de peróxido de hidrogênio 

e incubação por 30 min. Na seqüência foi realizado o bloqueio com ácido sulfúrico 2,5 

N e a leitura da densidade óptica foi realizada em comprimento de onda de 490 nm 

em leitor de ELISA (Modelo 680, BioRad, Hercules, CA, EUA).  

Todos os ensaios foram realizados em triplicata. Em todas as placas foram 

utilizados como controle: 1. (soro), anti IgG conjugado e substrato, sem a adição da 

proteína Aae (branco); 2. (proteínas), anti IgG conjugado e substrato, sem adição de 

soro; 3. (proteína e substrato), sem adição de soro e de anti IgG conjugado; 4. Como 

controles foram analisados em todas as placas, soros de cinco pacientes. 

  

3.5.3 Análise dos resultados 

Os valores médios das D.O 490nm foram obtidos e destes subtraídos o valor do 

branco. Para verificar as variações entre cada experimento realizado, para cada placa 

de 96 poços, os valores de D.O. foram ajustados aos obtidos para soros de cinco 

pacientes.  

O teste de correlação de Spearman foi utilizado para verificar se havia correlação 

estatisticamente significante entre os títulos de anticorpos nas diluições do soro contra 

Aae e o diagnóstico periodontal. Para análise de diferenças significantes entre os 

títulos de anticorpos séricos e a condição periodontal foi utilizado teste ANOVA. Foram 

considerados estatisticamente significantes valores p<0,05.   

Estes soros haviam sido anteriormente analisados quanto à resposta aos três 

principais sorotipos de A. actinomycetemcomitans, a, b e c (ANDO et al., 2010). Além 

disso, os dados também foram comparados aos níveis subgengivais de A. 

actinomycetemcomitans determinados em pacientes PAG pelo método de 

hibridização DNA-DNA por checkerboard (FAVERI et al., 2009).  

Com o objetivo de determinar o nível de corte (cut-off) para soros reativos e não 

reativos contra Aae foi utilizada a fórmula (DESHPANDE, 1996): 
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Fx Aae = Valor médio da D.O. – [mc + 2 x dpc] onde: 

Fx Aae = valor corrigido da D.O. de ensaio de ELISA para Aae de A. 

actinomycetemcomitans.  

Valor médio da D.O. = valor médio da D.O. em experimento em triplicata obtida 

em ensaio de ELISA com soro do paciente usando AaeHis como antígeno.  

mc= valor médio da D.O. obtida em ensaio de ELISA dos controles (cinco 

pacientes saudáveis, os quais apresentaram baixa leitura da absorbância para todos 

os sorotipos).  

Dpc= Desvio Padrão dos controles.  

Com o objetivo de determinar o nível de corte (cut-off) para soros reativos e não 

reativos contra os sorotipos a, b e c de A. actinomycetemcomitans os valores foram 

corrigidos de acordo com a fórmula 

Fx A.a = Valor médio da D.O. – [mc + 7x dpc]  

Quando analisada a correlação entre a resposta IgG contra os sorotipos de A. 

actinomycetemcomitans e os antígenos de superfície, e os níveis subgengivais de A. 

actinomycetemcomitans determinados por checkerboard em pacientes PAG foi 

utilizado o teste não paramétrico de Spearman, em que se considerou 

estatisticamente significantes valores de p<0,05. 

 

3.6 Obtenção de anticorpos policlonais contra Aae e contra seu domínio efetor 

(P40) obtidos em camundongos Balb/C  

Este trabalho foi submetido à Comissão de Ética no uso de animais tendo sido 

aprovado em 21 de setembro de 2010, conforme documento no Anexo I.  

 

3.6.1 Obtenção de soro policlonal contra Aae obtido em camundongos Balb/C 

Foram utilizados 6 camundongos Balb C, com idade entre 3 e 8 semanas, 

mantidos no Biotério de Camundongos Isogênicos ICB II do Departamento de 

Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas adequado ao nível de segurança 

classe II (autorizado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança-CTNBio – 

D.O. 31/7/98) em gaiolas microisoladoras com filtro (4 animais por gaiola), em 

ambiente controlado de +/- 22 ° C, ventilação de mais de 20 trocas / hora e ar 

condicionado central 12/12 horas.  

A Proteína Aae recombinante purificada foi utilizada na proporção de 1:1 com o 

adjuvante hidróxido de alumínio para injeção intraperitoneal em camundongos Balb/C. 
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A concentração usada da proteína foi de 20 µg/mL por animal.  Antes da injeção da 

formulação, o soro dos animais foi obtido pela coleta do sangue retroorbital e 

armazenado em freezer – 20 ° C (controle negativo). Foram feitas duas injeções (via 

intraperitoneal) com intervalo de 7 dias. Vinte e um dias após o primeiro desafio foi 

feita a coleta do sangue via retroorbital para avaliação dos títulos de Anticorpos anti-

AaeHis. As amostras de sangue coletadas foram centrifugadas a 13.000 x g por 5 min 

(Eppendorf, modelo 5402, Hamburg, Alemanha), o sobrenadante foi aliquotado e 

armazenado -20 º C. Após a obtenção de altos títulos de anticorpos, maior volume de 

sangue foi obtido por punção cardíaca e os animais foram sacrificados em câmara de 

CO2, conforme aprovado pela Comissão de Ética no uso de animais (Anexo I).  

 

3.6.2 Obtenção de soro policlonal contra peptídeo sintético P40 obtido em 
camundongos Balb/C 

A sequência do peptídeo P40 (domínio efetor de Aae) que corresponde à região 

dos aminoácidos 201–240 

(AQKEAERLANEQEIARQKIKANELQRAINEQSKLAEVARV), conforme descrito por 

Fine et al., 2010, foi obtida no site http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein. Este peptídeo 

foi sintetizado comercialmente pela empresa GenScript (Piscataway, NJ, EUA) com 

pureza >99% determinada por HPLC e espectrometria de massa. Este foi usado como 

antígeno para gerar anticorpos em camundongos. Devido ao tamanho reduzido, este 

peptídeo é considerado um hapteno, que tem reduzido potencial ativar a resposta 

imune, mas torna-se um bom imunógeno ao ser acoplado a uma proteína carreadora 

(MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2008). Para potencializar a resposta imune o 

peptídeo foi preparado em uma conformação mais imunogênica com a adição de um 

carreador mcKLH, utilizando o kit Imject EDC Carrier Protein (Thermo Scientific, 

Rockford, IL, EUA), seguindo as recomendações do fabricante.  

A seguir, 6 camundongos BALB/C (5-6 semanas de idade), mantidos como 

descrito no item 3.6.1, foram inoculados intraperitonealmente com 20 µg/mL por 

animal do peptídeo com adição de alúmen (hidróxido de alumínio na proporção de 

1:1) como adjuvante no dia 0. Antes da injeção da formulação, o soro dos animais foi 

obtido pela coleta do sangue retroorbital e armazenado em freezer – 20 ° C (controle 

negativo). Após 7 dias da primeira inoculação, foi feito um reforço para potencializar a 

resposta com a mesma dose. Vinte e um dias após o primeiro desafio foi feita a coleta 

do sangue via retroorbital para avaliação dos títulos de anticorpos anti P40. As 
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amostras de sangue coletadas foram centrifugadas a 13.000 x g por 5 min (Eppendorf, 

modelo 5402, Hamburg, Alemanha), o sobrenadante foi aliquotado e os soros foram 

armazenados a uma temperatura de -20 º C. Os títulos de anticorpos foram 

determinados por ELISA, como descrito no item 3.6.3, utilizando como antígeno a 

proteína recombinante AaeHis. Após a avaliação dos resultados apontar que a titulação 

de anticorpos foi insuficiente para os camundongos desafiados com o P40, foi feita 

uma nova inoculação de reforço do peptídeo com a mesma metodologia. Após 14 dias 

foi realizada uma nova coleta e avaliação da resposta através da titulação dos 

anticorpos por ELISA. Com a confirmação de altos títulos, grandes volumes de sangue 

foram obtidos, centrifugados e o soro armazenado.  

Após a obtenção de altos títulos de anticorpos determinados por ELISA, maior 

volume de sangue foi obtido por sucessivas coletas e após 21 dias, os animais foram 

anestesiados e os soros obtidos por punção cardíaca. Após a obtenção de maior 

volume de sangue por punção cardíaca, os animais foram sacrificados em câmara de 

CO2, conforme aprovado pela Comissão de Ética no uso de animais (Anexo I).  

A seguir foi realizado ensaio de inibição da adesão utilizando os soros obtidos 

pela inoculação do peptídeo da região 201–240; P40, juntamente com soro 

hiperimune anti Aae, soro controle e PBS como diluente das amostras.   

 

 

3.6.3 ELISA para detecção de anticorpos IgG contra Aae e contra P40 obtidos em 
soros de camundongos Balb/C desafiados com a injeção intra-peritoneal do 
peptídeo. 

Os experimentos foram realizados em placas de 96 poços (Corning- Costar), na 

qual foram adicionados 100 µl da proteína AaeHis em uma concentração de 1 µg/mL. 

As placas foram incubadas por 2 horas à 37 o C e à 4 o C por 16 horas. Após lavagem, 

os poços foram preenchidos com solução bloqueadora (leite desnatado Molico a 5% 

em PBS/Tween 20 a 0,1%), e incubados por 60 minutos em temperatura ambiente. 

Após lavagens, foram adicionados 100 l de cada soro com solução diluente (leite 

desnatado Molico a 0,1% em PBS/Tween 20 a 0,1%), [nas diluições de 1:32.000 e 

1:64.000 para o soro dos camundongos desafiados com Aae e nas diluições de 1:100 

a 1:1600 para o soro dos camundongos desafiados com o P40] e incubados a 4 o C 

por 16 horas. Foram utilizados os soros dos camundongos, 21 dias após a primeira 

inoculação e como controle os soros destes camundongos, antes da inoculação. Após 

lavagens, foi adicionada solução de BSA a 1% (soro albumina bovina, Sigma-Aldrich) 
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em PBS/Tween 20 a 0,1% conjugado com anticorpo anti-IgG murinica (Sigma-

Aldrich), diluído 1:2.000, seguindo-se incubação por 90 min em temperatura ambiente. 

Entre cada etapa foram realizadas 3 lavagens com tampão de lavagem PBS/Tween 

20 a 0,1% (Sigma-Aldrich). A reação foi revelada pela adição do substrato OPD (o-

phenylenediamine) (Sigma-Aldrich) em tampão citrato-fosfato, 0,05 M, pH 5,0, 

adicionado de peróxido de hidrogênio e incubação por 30 min. Na seqüência foi 

realizado o bloqueio com 50 µl/poço de ácido sulfúrico 2,5 N e a leitura da densidade 

óptica foi realizada em comprimento de onda de 490 nm em leitor de ELISA (Modelo 

680, BioRad, Hercules, CA, EUA).  

Todos os ensaios foram realizados em triplicata. Em todas as placas foram 

utilizados como controle: 1. (Soro), anti IgG conjugado e substrato, sem a adição da 

proteína (branco); 2. (proteínas), anti IgG conjugado e substrato, sem adição de soro; 

3. (proteína e substrato), sem adição de soro e de anti IgG conjugado; 4. Como 

controles foram analisados os soros dos camundongos antes da inoculação (controle 

negativo). 

Após a avaliação dos resultados apontar que a titulação de anticorpos foi 

insuficiente para os camundongos desafiados com o P40, foi feita uma nova 

inoculação de reforço do peptídeo com a mesma metodologia descrita no item 3.6.2. 

Após 14 dias foi realizada uma nova avaliação da resposta através da titulação dos 

anticorpos por ELISA. Com a confirmação de altos títulos, grandes volumes de sangue 

foram obtidos, centrifugados e o soro armazenado.  

 

3.7 Efeito dos soros policlonais anti AaeHis e anti P40 sobre a adesão mediada 
por Aae.  

Para este ensaio foi empregada a amostra A. actinomycetemcomitans SUNY 465 

e os soros policlonais contra AaeHis e P40, além de soro controle, obtidos em 

camundongos como descrito no item 3.6 Dois ensaios independentes foram 

realizados, utilizando os protocolos descritos por Meyer e Fives-Taylor (1994) com 

algumas modificações. Para inativar o complemento, os soros foram previamente 

inativados a 30 min a 56 º C. 

As células bacterianas cultivadas até meio de fase exponencial, conforme item 

3.2.4.1 foram tratadas com soro inativado anti Aae e anti P40 diluídos 1:25 em PBS. 

Alíquotas de 1,1 mL de suspensão bacteriana em PBS contendo 3,3 x 108 UFC da 

amostra padrão SUNY 465 de A. actinomycetemcomitans foram centrifugadas e 
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ressuspensas em 3,3 ml PBS e diluídas em 3,3 ml dos soros anti Aae e anti P40 (132 

µl soro + 3168 µl de PBS) ou soro não imune (controle) e submetidas à agitação leve, 

seguindo-se a incubação por 60 min a 37 o C em agitação. Como controle, as células 

bacterianas também foram diluídas em PBS sem adição de soro.  

As células bacterianas foram centrifugadas por 5 min a 5.200 X g a 4 0 C, o 

sobrenadante foi desprezado e o precipitado contendo 3,3 x 108 UFC/mL, ressuspenso 

em meio DMEM e inoculado sobre as monocamadas de células (1 x 106 /mL). As 

bactérias foram acrescentadas às monocamadas celulares em alíquotas de 1 mL 

/poço (1 x 108  UFC/mL) de modo a atingir a MOI (multiplicidade da infecção) de 1:100 

(célula epitelial/célula bacteriana). A seguir, foi realizado o ensaio de adesão, como 

descrito no item 3.2.4.3 e os dados de eficiência de adesão após os tratamentos com 

os soros submetidos pela amostra foram também observados através da fórmula 

descrita no mesmo item, conforme Tang et al, 1993.  

Os dados foram também analisados conforme descrito no item citado acima e 

comparados entre si para avaliar a interferência do soro na capacidade de adesão 

mediada por Aae. 

 

3.8 Efeito do tratamento de A.actinomycetemcomitans com soro hiperimune anti 
Aae e Anti P40 sobre a fagocitose de macrófagos 

Macrófagos murínicos Raw 264.7, gentilmente cedidos pelo Prof. Dr. Toshihisa 

Kawai, Forsyth Institute, Boston, EUA, foram cultivados em meio DMEM (Cultilab, 

Brasil) contendo 10% de soro fetal bovino e 1% de solução antibiótica: 10.000 U/ml 

de penicilina G (ICN Biomedicals, Aurora, OH) e 100 U/mL de sulfato de 

estreptomicina (Calbiochem, Darmstadt, Alemanha) e mantidos em estufa contendo 

5% de CO2 a 37 ° C. O número de células foi estimado por contagem usando o corante 

vital azul de tripan (0,4 %) em câmara de Neubauer. A seguir, alíquotas de 1 mL/poço 

contendo 2 x 106 células/mL foram distribuídas em placas de 24 poços (Corning 

Incorporated, N.Y., EUA) e incubadas por 24 horas em estufa com atmosfera de 5% 

de CO2. Após este período, os macrófagos alcançaram uma concentração de 3 x 106 

células/mL. A seguir, o meio DMEM foi removido e as culturas celulares lavadas por 

3 vezes com 1 mL de PBS para remoção do antibiótico. 

As células bacterianas da amostra SUNY 465 foram obtidas como descrito no 

item 3.2.4.1 e em seguida foram cultivadas até meio de fase exponencial e foram 

tratadas com soro inativado anti Aae e anti P40 diluídos 1:25 em PBS. Alíquotas de 
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3,3 ml de suspensão bacteriana em PBS contendo 9,9 x 108 UFC da amostra padrão 

SUNY 465 de A. actinomycetemcomitans foram centrifugadas e ressuspensas em 3,3 

ml PBS e diluídas (1:1) em 3,3 ml dos soros anti Aae, soro anti P40 (132 µl soro + 

3168 µL) ou soro não imune (controle) e submetidas à agitação leve, seguindo-se a 

incubação por 60 min a 37 o C em agitação. Como controle, as células bacterianas 

foram diluídas em PBS sem adição de soro. 

As células foram centrifugadas e o precipitado contendo as células bacterianas 

foi lavado, ressuspenso em meio DMEM e inoculado sobre as monocamadas de 

células RAW 264.7 na MOI 1:100. As células foram mantidas por 2 horas a 37 ° C em 

10% CO2. Em seguida, os poços foram lavados 3 vezes com PBS para remoção de 

bactérias não aderidas, e as bactérias extracelulares foram mortas pela adição de 50 

µg de gentamicina (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EUA) /mL, seguindo-se incubação 

de 1 hora em 10% CO2. A seguir, as células foram lavadas por 2 x com PBS para 

remoção do antibiótico. Os macrófagos foram lisados com adição de 100 µL/poço de 

Triton X-100 (Bio Basic Inc., Markham, Ontario, Canada), e incubação por 3 minutos. 

Seguiu-se diluição das suspensões de células em PBS e alíquotas de 100 µl 

semeadas em placas de TSAYE. As placas foram incubadas por 48 horas para 

posterior determinação do número de UFC/mL.  

Todos os experimentos foram realizados em triplicata. Foi realizado o cálculo da 

porcentagem de células bacterianas fagocitadas após o tratamento com os soros anti 

Aae, anti P40 e soro não imune e do grupo controle tratado com PBS. A análise foi 

baseada na porcentagem de bactérias fagocitadas pelos macrófagos murínicos Raw 

264.7 em relação ao número total de células bacterianas inoculadas por poço, de 

acordo com a fórmula: 

 

Eficiência de fagocitose (%) =  UFC de A. actinomycetemcomitans  fagocitadas pelos macrófagos x 100                      

                                           (UFC de A. actinomycetemcomitans adicionadas à monocamada) 

 

A análise estatística foi realizada utilizando o software Prism 5 Project (Graphpad 

Software Inc., La Jolla, CA, EUA), considerando significantes valores p>0,05 

(ONEWAY ANOVA, seguido de Kruskal Wallis). Os resultados obtidos para cada 

tratamento foram obtidos e a média das eficiências de fagocitose encontradas após 

três ensaios independentes foram analisados, utilizando One Way ANOVA, seguido 
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de teste de comparação múltipla de Tukey e comparados entre si para avaliar a 

interferência dos soros na capacidade de opsonização da bactéria. 

 

3.9 Afinidade da Proteína Aae a Proteínas da Matriz Extracelular 

3.9.1 Afinidade de Aae a Cólagenos tipo I, III, IV e V, plasminogênio, fibrinogênio, 
fibronectina celular, fibronectina plasmática e laminina  

Placas de 96 poços (Corning- Costar) foram recobertas em triplicata com 100 

µl/poço de proteínas diversas testadas como substratos de Aae: Cólagenos tipo III e 

V, plasminogênio, fibrinogênio, fibronectina celular, fibronectina plasmática e laminina 

[Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA] (concentração de 10 µg/mL- concentração final 

de 1 µg/poço) e incubadas por 2 horas a 37 ° C e posteriormente a 4 ° C por 16 horas. 

Foram utilizados Caseína e fetuína (Sigma-Aldrich), na mesma concentração, como 

controles negativo para recobrir poços em triplicata.  Placas já recobertas 1 mg/mL de 

colágeno tipo I e IV (Beckton Dickson,  

Franklin Lakes, New Jersey, EUA) foram usadas sem necessidade dessa etapa 

anterior. Em seguida os poços foram preenchidos com 200 µL/poço de solução 

bloqueadora (PBS (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM NaHPO4, 1,8 mM KH2PO4, 1 

% caseína (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA), e incubados por 60 min em 

temperatura ambiente.  Cada placa foi lavada 3 x com 300 µl/poço de PBS 1 x. Foram 

adicionados em triplicata 100 l/poço de AaeHis diluído em PBS na concentração de 

50 µg/ml nos poços com a proteína da matriz, apenas PBS (branco para proteína Aae) 

e 50 µg/ml de AaeHis em poços não recobertos por proteínas da matriz – apenas PBS 

(branco para p. ECM) ou recobertos com caseína e incubados por 60 min em 

temperatura ambiente. A placa foi lavada 3 x com 300 µl/poço de PBS 1x.  Em seguida 

foi feita a adição de 100 µL/poço de Anticorpo IgG murínico anti- His (Sigma-Aldrich), 

diluído 1:1000 em PBS 1% caseína, para detecção da cauda de histidina de AaeHis, 

seguida de 60 min de incubação em temperatura ambiente. Em seguida foi adicionado 

100 µl/poço de anticorpo caprino anti-IgG de camundongo conjugado com peroxidase 

(Sigma-Aldrich), diluído 1:2000 em PBS 1% caseína e incubados por 60 min em 

temperatura ambiente. A reação foi revelada pela adição do substrato OPD (o-

fenilenediamina) em tampão citrato-fosfato, 0,05 M, Ph 5,0 +H2O2 (30 %), e incubação 

por 20 min. A adição de 50 µl/poço de Ácido Sulfúrico 2,5 N interrompeu a reação. A 

leitura da densidade óptica foi realizada em comprimento de onda de 490 nm em leitor 

de ELISA (Modelo 680, BioRad, Hercules, CA, EUA). Os resultados foram analisados 
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utilizando o software GraphPad Prism com oneway ANOVA, seguido de teste de 

comparação múltipla de Tukey e teste t de student   e foram considerados significantes 

os resultados com P<0,05. Para determinar diferenças na afinidade de Aae aos 

diferentes substratos foi realizado oneway ANOVA, seguido de teste de Tukey, 

enquanto para determinar se haviam diferenças entre a afinidade de Aae a cada 

substrato e o controle negativo fetuína foi usado o teste t de Student. 

 

3.9.2 Análise da ligação de Aae aos domínios F30 e F45 de fibronectina 

As adesinas bacterianas que interagem com fibronectina geralmente tem 

afinidade ao domínio F30 (heparin-binding domain) ou F45 (gelatin-binding domain) 

da fibronectina, com massa de 30 e 45 kDa, respectivamente (HAUK et al., 2008). 

Como foi demonstrada afinidade de Aae à fibronectina, também foram realizados 

ensaios para determinar a afinidade de Aae a estes dois domínios.  

Foi utilizado o mesmo protocolo descrito no item 3.9.1, exceto que as placas 

foram recobertas com os peptídeos contendo os domínios proteolíticos F30 e F45 

[Sigma-Aldrich] na concentração de 10 µg/ml (concentração final de 1 µg/poço). 

Fibronectina foi utilizada como controle positivo e fetuína como controle negativo.  Os 

resultados foram analisados utilizando o software GraphPad Prism com oneway 

ANOVA, seguido de teste de comparação múltipla de Tukey e teste t de student e 

foram considerados significantes os resultados com P<0,05, conforme item anterior. 

 

3.9.3 Afinidade da Proteína Aae a Vitronectina 

Placas de 96 poços (Corning- Costar, NY, EUA) foram recobertas em triplicata 

com 100 l/poço de AaeHis diluído em PBS na concentração de 50µg/mL e incubadas 

por 2 horas a 37 ° C e posteriormente a 4 ° C por 16 horas. Foram utilizados como 

controle poços apenas com PBS e outros com 50 µg/ml de BSA. Como controle 

positivo foi utilizado a proteína LcpA de Leptospira spp com afinidade já demonstrada 

à vitronectina (BARBOSA et al., 2006). Em seguida os poços foram preenchidos com 

200 µl/poço de solução bloqueadora (PBS [137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM 

NaHPO4, 1,8 mM KH2PO4] contendo 3% albumina sérica bovina (BSA) (Sigma-

Aldrich), e incubados por 120 min a 37 º C.  Cada placa foi lavada 3 x com 300 µl/poço 

de PBS 1x. Foram adicionados em triplicata 100 L/poço de vitronectina (Sigma-

Aldrich) diluída em PBS na concentração de 500 ng/poço em metade dos poços. 

Como controle, foram utilizados poços sem adição de vitronectina, adicionados de 
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PBS. Após incubação por 60 min a 37 º C, a placa foi lavada 3 x com 300 µL/poço de 

PBS/Tween 20 a 0,1 % (PBST) 1 x.  Em seguida foi feita a adição de 100 µL/poço de 

Anticorpo anti-vitronectina de coelho (Sigma-Aldrich), diluído 1:5000 em PBS 1% BSA, 

seguida de 60 min de incubação a 37 º C. A placa foi lavada 3 x com 300 µl/poço de 

PBST 1x. Em seguida foi adicionado 100 µl/poço de anticorpo anti-IgG de coelho 

conjugado com peroxidase (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA), diluído 1:10000 em 

PBS 1% BSA e incubada por 60 min a 37 º C. A reação foi revelada pela adição do 

substrato OPD (o-phenylenediamine - Sigma-Aldrich) em tampão citrato-fosfato, 0,05 

M, pH 5,0 contendo água oxigenada (30%), e incubação por 20 min. A adição de 50 

µl/poço de ácido sulfúrico 2,5 N interrompeu a reação. A leitura da densidade óptica 

foi realizada em comprimento de onda de 492 nm em leitor de ELISA (Modelo 680, 

BioRad, Hercules, CA, EUA). Os resultados foram analisados utilizando o software 

GraphPad Prism com oneway ANOVA, seguido Tukey e Student t test e foram 

considerados significantes os resultados com P<0,05. 

 

3.11 Construção e análise de amostra defectiva na expressão da proteína Aae 

3.11.1 Amostras Bacterianas, plasmídios e condições de crescimento.  

 A amostra D7S-1 de A. actinomycetemcomitans sorotipo a, naturalmente 

competente, foi cultivada em caldo e ágar Triptone soja, contendo 0,6% de extrato de 

levedura (TSBYE) em atmosfera de 5% CO2 a 37 ° C. As amostras de E. coli DH5α e 

E. coli pLOX2-SPE foram cultivadas em caldo e agar Luria Bertani (LB), acrescidos de 

antibiótico, quando necessário (espectinomicina, 50 mg / mL). Foi utilizado no 

presente estudo o plasmídio pLOX2-SPE.  

 

3.11.2 Manipulações do DNA de A. actinomycetemcomitans  

A Extração do DNA cromossomal foi feita utilizando o kit QIAamp DNA mini kit 

(Qiagen, Hilden, Alemanha). O plasmidío de E. coli foI isolado usando QIAprep Spin 

Miniprep kit (Qiagen). A transformação de E. coli foi feita por eletroporação com o 

equipamento MicroPulser (Qiagen, Hilden, Alemanha). As enzimas de restrição, T4 

DNA ligase NEB (New England Biolabs, Ipswich, MA, EUA), e Taq DNA polymerase 

NEB (New England Biolabs), foram usadas de acordo com instruções do fabricante. 

Os oligonucleotídeos utilizados foram obtidos através da empresa IDTDNA (Integrated 

DNA Technologies, Berkeley, CA, EUA). As reações de PCR foram realizadas 

conforme descrito por Sambrook et al., 1989 e os produtos foram purificados com 
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QIAquick PCR purification kit (Qiagen) e QIAquick gel extraction kit (Qiagen), segundo 

instruções do fabricante. As enzimas de restrição Sac I + Sal I e Sph I + Hind III (New 

England Biolabs) foram utilizadas conforme orientações do fabricante para digerir os 

amplicons obtidos através das reações de PCR.  

 

3.11.3 Deleção do gene aae  

A estratégia desenhada para deleção de aae se baseou em metodologia descrita 

Sambrook et al., 1989 usando o sistema loxP/Cre. As etapas envolvidas são a 

construção de uma fita de DNA doadora com o cassete loxP-Sper-loxP delimitado por 

regiões homólogas a montante (H1) e a juzante (H2) de aae; troca alélica do gene 

alvo por transformação natural na amostra D7S-1 de A. actinomycetemcomitans; e 

remoção do cassete de resistência deixando uma marca no sitio do gene removido.  

 

3.11.3.1 Amplificação das regiões de aae e do CASSSETE SPE  

Um par de primers foi desenhado para amplificar as regiões a montante 

(homólogo 1 – H1) e juzante (homólogo 2 - H2) do gene aae no cromossomo de A. 

actinomycetemcomitans D7S-1 contendo sítios de restrições (Sac I + Sal I e Sph I + 

Hind III) para permitir a ligação com o cassete de resistência a espectinomicina do 

plasmídio pLOX2-SPE (Sal I e Sph I), conforme figura 3 e tabela 2. A sequência do 

gene aae e a localização dos primers estão descritas no anexo IX. 

A construção dos oligonucleotídeos (descritos na tabela 2) para a amplificação 

dos homólogos foi baseada na seqüência do gene aae de A. actinomycetemcomitans 

D7S-1 (Acesso ao Genebank CP003496.1). As reações de amplificação foram 

compostas de 80 ng de DNA cromossomal da amostra D7S-1, 0,2 µM (0,5 μl de 

solução estoque a 10 µM) de cada oligonucleotídeo, 2,5 μl de 10 x tampão (NEB 

Buffer, New England Biolabs, Ipswich, MA, EUA), 0,5 μl de dNTP (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, EUA) a 10 mM (200 µM); 1,25 U Taq NEB (New England Biolabs, 

Ipswich, MA, EUA), e água deionizada ultrapura completando um total de reação de 

25 μl.  

A reação de amplificação foi realizada em termociclador (Perkin Elmer, 

GeneAmp PCR System 2400, EUA), após padronização, com desnaturação inicial a 

94 o C por 5 min, seguindo-se 30 ciclos de 94 o C por 1 min, 50 o C por 1 min, 72 o C 

por 1 min e extensão final de 72 ° C por 10 min.  Os produtos foram submetidos a 
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eletroforese em gel de agarose 1%, observando-se produtos de 557 pb para o 

Homólogo 1 (H1) e 871 pb para o Homólogo 2 (H2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3 - Esquema da estratégia realizada para obtenção de fragmento contendo parte do gene aae 
interrompido pelo cassete de resistência de espectomicina. Amplicons a montante (H1, 
fragmento com 557 pb) e a juzante (H2- fragmento com 871 pb) relativos ao gene aae, foram 
submetidos a restrição com SalI e SphI, respectivamente e ligados ao cassete de resistência à 
espectomicina obtido do plasmídio pLOX2-SPE, submetido a restrição com as mesmas 
enzimas.  1682pb – região no gene aae entre os amplicons H1 e H2. Fragmento H1SPEH2 
com 2.743 pb foi usado em transformação da amostra A. actinomycetemcomitans D7S-1, 
promovendo a substituição de parte do gene aae pelo cassete codificando a resistência a 
espectinomicina.  

 
 
 
Tabela 2:  Primers utilizados para amplificação das regiões a montante (H1) e juzante (H2) do gene 

aae contendo sítios de restrições e do cassete de resistência à espectinomicina a partir do 
plasmidio pLOX2-SPE. Em verde - sequência complementar à região do DNA amplificado, 
em vermelho – sequência adicional para facilitar a ligação da enzima de restrição. O sítio 
de restrição para enzimas descritas encontra-se sublinhado.  

 

Região 
amplificada 

Tamanho do 
amplicom 

em pb 

Primer Sequência Enzima 
de 

restrição 
Homólogo 1 (H1) 557pb PRIMER 1 AAEH1 

FORWARD 
GCG GAGCTC  CAG AAC CAC AAC CAG TAC 
CAG CAC AC 

- 

PRIMER 2 AAEH1 
REVERSE 

GCG G’TCGAC GTG CTA TTG CAC GGG CTT C Sal I 

Homólogo 2 (H2) 871pb PRIMER 5 H2 
FORWARD 

GCG GCATG’C GAT CTT TCC GGG CGC TTA G Sph I 

PRIMER 6 H2 
REVERSE  

GCG A’AGCTT GCA GAA GTG AGT TAT TCA TCG  - 

Cassete de 
resistência à 
espectinomicina 
(SPECASSETE) 

1315pb PRIMER 3 
FORWARD 

GCG G’TCGAC CCA CGT GGA TCC ATA ACT TC Sal I 

PRIMER 4 
REVERSE 

GCG GCATG’C CTA GAA CTA GTG GAT CCA 
CCA CG 

Sph I 

 

A região contendo o cassete de resistência à espectinomicina com os sitíos de 

restrição para ligação aos homólogos foi amplificada utilizando o par de primers SPE 

CASSETE, descrito na tabela 2, baseado na sequência do plasmídio pLOX2-SPE, que 

foi utilizado como molde para a reação de PCR. A reação de amplificação foi composta 
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de 80 ng de DNA do plasmídio pLOX2-SPE, 0,2 µM (0,5 μl de 10 µM) de cada 

oligonucleotídeo, 2,5 μl de 10 x tampão NEB Buffer (New England Biolabs, Ipswich, 

MA, EUA), 0,5 μl de dNTP (Invitrogen, CA, EUA) a 10 mM (200 µM); 1,25 U Taq NEB 

(New England Biolabs), com água ultrapura deionizada completando o total da reação 

de 25 μl.  

A reação de amplificação foi realizada em termociclador (Perkin Elmer, 

GeneAmp PCR System 2400, EUA), após padronização, com desnaturação inicial a 

94 o C por 5 min, seguindo-se 30 ciclos de 94 o C por 1 min, 57 o C por 1 min, 72 o C 

por 1 minuto e extensão final de 72 ° C por 10 minutos.  O produto foi submetido à 

eletroforese em gel de agarose 1%, observando-se produto de 1315 pb. 

 

3.11.3.2 Clivagem dos amplicons com endonucleases nos sitios de restrição 
adequados para formação de extremidades coesivas. 

Os amplicons obtidos foram digeridos com as enzimas de restrição adequadas 

(Sal I e/ou Sph I) High Fidelity (New England Biolabs), a 37 o C por duas horas, 

produzindo extremidades coesivas. O amplicom homólogo 1 foi digerido com Sal I e 

homólogo 2 com Sph I. O amplicom SPE cassette foi digerido com Sal I e Sph I, 

conforme figura 1.  

 

3.11.3.3 Reação de Ligação dos componentes e construção de fita de DNA doador 

Após a digestão, os fragmentos foram misturados e purificados utilizando 

QIAquick PCR purification kit (Qiagen, Hilden, Alemanha), conforme instruções do 

fabricante. A ligação consistiu de alíquota de 5 μl da mistura de DNA purificado, 1 μl 

de T4 DNA ligase (New England Biolabs) e 2 μl de tampão da enzima T4 ligase, em 

reação de total de 20 μl. Após incubação por 16 o C por 16 horas, a mistura de ligação 

contendo os fragmentos homólogo 1 e homólogo 2 ligados ao cassete de resistencia 

SPE, denominada H1SPEH2, foi utilizada diretamente na reação de transformação.   

 

3.11.3.4 Troca alélica do gene alvo por transformação natural na amostra D7S-1 

Para a transformação natural da amostra A. actinomycetemcomitans D7S-1 

rugosa com o fragmento H1SPEH2 foi utilizado o protocolo descrito por Wang et al., 

2002, com modificações. Após cultivo em ágar TSBYE, uma colônia da cultura foi 

cultivada em 5 mL caldo TSBYE por uma noite, o meio foi descartado, e as células 

aderidas à parede do tubo foram raspadas e ressuspensas em 5 mL de novo meio.  A 
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cultura foi novamente incubada por 3 horas e a concentração de células ajustada sob 

densidade óptica de 0,3 num comprimento de onda de 495 nm, seguindo-se 

centrifugação a 8000 X g/10 min. O sobrenadante foi descartado, e as células foram 

ressuspensas em 1 mL de novo meio, e alíquota correspondendo a 2 mg de DNA 

doador foi adicionada.  Alíquotas de 200 µl da suspensão de células com o DNA 

doador foram depositadas no centro de placas com ágar TSBYE por 6 horas. Após 

este período, a cultura foi removida da placa com alça de platina, ressuspensa em 120 

µl de caldo TSBYE, e inoculada na superfície de ágar TSBYE Espectinomicina (50 µg 

espectinomicina/mL) e espalhada com alça Drigalsky. As placas foram incubadas em 

estufa com 5% CO2, e monitoradas diariamente a partir de 48 horas até 5 dias para 

detecção de colônias transformantes. 

As células resistentes a espectinomicina foram submetidas a confirmação da 

recombinação na região de aae por PCR direto a partir das colônias (Colony PCR), 

utilizando os primers P3 e P4 (utilizando os mesmos parâmetros descritos no item 

3.11.3.1) para confirmar a presença do cassete de resistência e não apenas 

resistência espontânea, seguindo-se subcultura em meio seletivo TSBYE 

Espectinomicina, extração de DNA e nova confirmação por PCR. Essa segunda 

confirmação incluiu tanto a presença do cassete de resistência, como a diferença no 

tamanho final do amplicom das regiões H1 até H2 e regiões intermediárias H1SPE E 

SPEH2 (conforme descrito em material suplementar no VIII). Após as confirmações, 

os amplicons foram enviados para sequenciamento de DNA pela empresa GENEWIZ 

(South Plainfield, NJ, EUA) e confirmada a construção adequada, conforme o anexo 

VII. A amostra recombinante foi denominada A. actinomycetemcomitans D7S-1 Δaae. 

 

3.11.4 Expressão de Aae na amostra mutante A. actinomycetemcomitans D7S-1 
Δaae.  

A expressão de Aae foi analisada em extrato de membrana da mutante A. 

actinomycetemcomitans D7S-1 Δaae e esta comparada à da amostra selvagem, após 

corrida eletroforética em gel de poliacrilamida a 10% (SDS-PAGE) (Laemmli, 1970).  

 

 

3.11.4.1 Isolamento da membrana externa   

As amostras A. actinomycetemcomitans D7S-1 e A. actinomycetemcomitans 

D7S-1 Δaae foram inoculadas em 5 mL de caldo TSBYE e caldo TSBYE 
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Espectinomicina (50 µg/mL), respectivamente, e incubadas por uma noite. Estas 

culturas foram utilizadas como ínoculo de 200 ml de caldo sem e com adição do 

antibiótico, seguindo-se incubação por 16 horas. As culturas foram submetidas a 

centrifugação (8.000 X g, 10 minutos) e as células lavadas com 10 mL de PBS (10 

mM fosfato de sódio, 150 mM NaCl, pH 7,4). Os precipitados resultantes foram 

ressuspensos em 2 mL de HEPES 10 mM, pH 7,4, contendo 1 mM de 

Fenilmetilsulfonilflúor (PMSF) e 100 µL de inibidor de protease (Protease inhibitor 

cocktail tablets, Roche, Mannheiim, Alemanha). As membranas bacterianas foram 

isoladas pela lise das células por meio de sonicação por 5 min com pulsos de 5 s e 

intervalos de 10 s, segundo o protocolo descrito por GOULHEN et al, 1998. As 

bactérias intactas e restos celulares foram coletados por centrifugação (7.650 X g por 

10 min). Os sobrenadantes foram cuidadosamente removidos e centrifugados 

utilizando a Ultracentrifuge (Beckman, Palo Alto, CA, EUA) e rotor 50.000 rpm type 

50TI, serie 5025 a 100.000 X g por 40 min, a 4 o C. Os precipitados foram 

ressuspendidos em 2 mL HEPES 10 mM, pH 7,4 e novamente centrifugados com os 

mesmos parâmetros.  As membranas foram ressuspendidas em 200 µL HEPES 10 

mM, pH 7,4 e a concentração de proteínas foi determinada pela determinação da 

absorbância a 280 nm (MINTZ, 2004) e confirmada pelo método de Bradford 

(BRADFORD, 1976). Os extratos foram diluídos em tampão HEPES 10 mM, pH 7,4 

até atingirem a concentração de 7 mg/mL. 

 

3.11.4.2 Corrida eletroforética 

 Os extratos de membrana em 17 µL de tampão HEPES 10 mM, pH 7,4, 

concentrados (concentração de proteína acima de 25 mg/mL para ambos) e diluídos 

(7 mg/mL) foram adicionados a 8 µL de loading dye (β- mercaptoetanol 5%, Tris 0,06 

M, pH 6,8, glicerol 10%, 0,005% azul de bromofenol, 2% SDS) e aquecidos por 10 

min.  As alíquotas foram dispensadas nos poços de gel de poliacrilamida SDS-PAGE 

a 12,5%, como descrito por Laemmli (1970). A corrida eletroforética foi realizada em 

tampão de corrida TRIS-Glicina (250 Mm Tris base, 1,92 M Glicina, 1% SDS) a 60 v 

por 3 horas. Como marcador de Peso molecular foi empregado Precision Plus 

Protein™ Dual Color Standards (Bio-Rad, Hercules, CA, EUA).  Após a eletroforese, 

o gel foi corado com azul de Comassie (Bio-Rad, Hercules, CA, EUA), e as bandas 

correspondentes a Aae visualizadas. A proteína Aae selvagem apresenta massa 

molecular de aproximadamente 108 kDa para A. actinomycetemcomitans D7S-1.  
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As bandas correspondentes ao provável local onde estariam localizadas a 

proteína nativa e a fração modificada ou ausente da proteína na amostra mutante 

foram excisadas e os fragmentos de gel acondicionados em solução de acido acético 

1%.  Em seguida, o material foi encaminhado para para avaliação através de análise 

proteômica (USC Proteomics Core for Mass Spectrometry Services) . 

 

3.11.5 Curva de crescimento de A. actinomycetemcomitans  

As amostras de A. actinomycetemcomitans foram cultivadas em ágar TSBYE 

para a amostra D7S-1, selvagem, e acrescido de espectinomicina (50 mg/mL) para 

D7S-1 Δaae por 2 dias em estufa com 5% de CO2 a 37 o C. As colônias foram 

transferidas para caldo sem e com antibiótico e incubadas por 16 horas. No dia 

seguinte, a concentração de células foi ajustada a DO 495nm ~ 0,05.  Alíquotas de 3 µL 

da cultura acrescidas de 297 µL de meio foram adicionadas, em triplicata, a poços de 

placas de 96 poços apropriadas para leitura no aparelho Growth Reader Bioscreen C 

(Oy Growth Curves Ab Ltd, Helsinki, Finlândia). Como controle negativo foram 

utilizados poços contendo apenas o meio de cultura. Visando monitorar o crescimento 

sob aerobiose e anaerobiose, foram utilizados poços com e sem adição de 20 μl de 

óleo mineral na superfície. As placas foram incubadas a 37 o C sob agitação contínua, 

no equipamento Growth Reader Bioscreen C.  A densidade óptica em comprimento 

de onda de 420-580 nm foi monitorada em intervalos de 1 hora por 48 horas.  

 

3.12 Afinidade das amostras selvagem e mutante a proteínas da matriz 
extracelular, do soro e do plasma 

Foram realizados três ensaios independentes em triplicata para cada um dos 

substratos testados em cada um deles, usando ELISA modificado, semelhante ao 

proposto por Mintz; Fives-Taylor, 1999 e Mintz et al., 2004. 

Foi avaliada a capacidade de ligação das amostras selvagem DS7-1 lisa, e DS7-

1 Δaae lisa aos substratos Cólageno tipo V, plasminogênio, fibrinogênio, fibronectina 

celular, fibronectina plasmática e laminina, que mostraram que Aae apresenta 

afinidade em análise prévia, usando Aae recombinante, e ao domínio F45 da 

fibronectina.  

A amostra padrão de A.actinomycetemcomitans D7S-1 lisa e a mutante 

A.actinomycetemcomitans D7S-1 Δaae lisa foram cultivadas em ágar triptone de soja 

(Oxoid Ltda, Basingstoke, Hampshire, Inglaterra), acrescido de 0,6% de extrato de 
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levedura (Oxoid Ltda) (TSBYE) e incubadas sob condições de microaerofilia em estufa 

com atmosfera de 10% de CO2 (Shel Lab, Cornelius, OR, EUA) por 48 horas a 37 ° C. 

Após cultivo da amostra em ágar TSBYE,  uma colônia da cultura foi cultivada em 5 

mL caldo TSBYE por uma noite, o meio foi descartado no dia seguinte, e as células 

aderidas à parede do tubo foram raspadas e ressuspensas em  5 mL de meio novo.  

A cultura foi novamente incubada por 3 horas e a concentração de células ajustada 

sob densidade óptica DO495nm ~ 0,3 (correspondendo a 3 x 108 UFC/mL) por 

mensuração em espectrofotômetro (Jenway 6405UV/Vis Essex, Inglaterra), seguindo-

se centrifugação a 8000 X g/10 min. O sobrenadante foi descartado, as células 

raspadas e o precipitado ressuspenso em 1 x PBS. 

As suspensões de células das culturas lisas foram obtidas, e ressuspensas em 

PBS na concentração de 3 x 108 UFC/mL.  

Placas de 96 poços (Corning- Costar) foram recobertas em triplicata com 100 

µL/poço das suspensões de células e e incubadas por 2 horas a 37 °C. Foram 

utilizados como controle poços apenas com tampão. Em seguida os poços foram 

preenchidos com 200 µL/poço de solução bloqueadora PBS [137 mM NaCl, 2,7 mM 

KCl, 10 mM NaHPO4, 1,8 mM KH2PO4] 3% Caseína (Sigma-Aldrich), e incubados por 

120 min a 37 º C.  As placas foram lavadas 3 x com 300 µL/poço de PBS 1 x. foram 

adicionados em triplicata 100 µL/poço dos substratos testados anteriormente para Aae 

(Cólageno tipo V, plasminogênio, fibrinogênio, fibronectina celular, fibronectina 

plasmática e laminina e o domínio F45 da fibronectina) diluídos em PBS na 

concentração de 10 µg/mL - concentração final de 1 µg/poço, seguindo-se incubação 

por 60 min a 37 º C. Como controles negativos foram utilizados fetuína na mesma 

concentração (1 µg/poço), além de poços recobertos apenas de PBS. As placas foram 

lavadas 3 x com 300 µL/poço de PBS/Tween 20 a 0,1% (PBST) 1 x.  Em seguida foi 

feita a adição de 100 µL/poço de anticorpos de coelho anti cada um dos substratos 

(Sigma-Aldrich), diluído 1:5000 em PBS 1% Caseína, seguindo-se de 60 min de 

incubação a 37 º C. As placas foram lavadas 3 x com 300 µL/poço de PBST 1 x. Em 

seguida foi adicionado 100 µL/poço de anticorpo anti-IgG de coelho conjugado com 

peroxidase (Sigma-Aldrich), diluído 1:10000 em PBS 1% Caseína e incubados por 60 

min a 37 º C. A reação foi revelada pela adição do substrato OPD (o-phenylenediamine 

-Sigma-Aldrich) em tampão citrato-fosfato, 0,05 M, pH 5,0 +H2O2 (30%), e incubação 

por 20 min. A adição de 50 µl/poço de Ácido Sulfúrico 2,5 N interrompeu a reação. A 

leitura da densidade óptica foi realizada em comprimento de onda de 492 nm em leitor 
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de ELISA (Modelo 680, BioRad, Hercules, CA, EUA). Os resultados foram analisados 

utilizando o software GraphPad Prism com oneway ANOVA, seguido de comparação 

múltipla de Tukey e Student t test e considerados significantes os resultados com 

P<0,05. 
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4. RESULTADOS  

4.1 Análise do polimorfismo do gene aae 

A região interna do gene aae das amostras foi amplificada e revelou cinco 

genótipos após corrida eletroforética em gel de agarose a 1%, conforme figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 - Fotografia de Gel de agarose a 1% com os amplicons de amostras com diferentes genótipos 

de aae. Em (PM) 100 bp Mass Ladder (Invitrogen), (1 e 2) genótipo 1, (3 e 4) genótipo 2, (5 e 
6) genótipo 3, (7 e 8) genótipo 4, (9 e 10) genótipo 5, (CN) controle negativo. Cada genótipo 
corresponde à quantidade de repetições da região interna do gene aae. 

 

Entre 47 amostras de A. actinomycetemcomitans analisadas quanto ao 

polimorfismo de aae, foram determinados 5 genótipos distintos, representados por 

diferenças no número de regiões repetidas em aae, variando de 1 a 5. Os cinco 

genótipos aae detectados foram confirmados por sequenciamento, demonstrando 

diferenças no número de repetições na região do domínio de ligação. O genótipo 1 

apresenta uma repetição e gera um amplicon de 1.468 pb.  O genótipo 2 apresenta 

duas repetições e gera um amplicon de 1.603 pb. O genótipo 3 apresenta 3 repetições 

e o amplicon com 1.738 pb.  O genótipo 4 apresenta 4 repetições e gera amplicon de 

1.873 pb. O novo genótipo aae 5 apresenta 5 repetições e gera um amplicom de 2.008 

pb. A distribuição dos genótipos segundo os sorotipos está descriminada na Tabela 3. 

Observa-se que as amostras do sorotipo b podem apresentar o genótipo aae 1 a 4, 

embora com predomínio do genótipo 3. Por outro lado, as amostras do sorotipo c 

apresentam predominantemente o genótipo aae 2, enquanto as amostras do sorotipo 

a podem ser dos genótipos aae 3 e 4.  O novo genótipo aae 5, descrito pela primeira 

vez neste estudo, foi detectado em uma amostra do raro sorotipo f e em uma amostra 

do sorotipo c.  Assim, observa-se mais de um genótipo aae em cada sorotipo, embora 

a maioria das amostras do sorotipo b pertençam ao genótipo aae 3 enquanto a maioria 

das amostras do sorotipo c pertençam ao genótipo 2. Parte destes dados foi publicada 

em periódico internacional, como co-autor (PINHEIRO et al., 2010). 
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Tabela 3: Distribuição dos genótipos aae em relação ao sorotipo, em amostras de A. 

actinomycetemcomitans.  

** inclui 4 amostras do clone JP2. 

 

4.2 Análise da relação entre o polimorfismo de aae e a eficiência da adesão a 
células epiteliais 
4.2.1 Curva de crescimento e contagem UFC 

As curvas apresentadas na figura 5 apontam as fases correspondentes ao 

crescimento de A. actinomycetemcomitans HK 1651, observadas em dois ensaios 

independentes, e o período de 6 horas corresponde ao meio da fase exponencial (mid 

log). O número de células viáveis estimado em cultura de 6 horas ajustada à 

Densidade óptica (DO) DO495nm ~ 0,2 corresponde a 3 x 108 UFC/mL, após 

padronização com as culturas de amostras de diferentes genótipos selecionadas para 

o ensaio de adesão com células epiteliais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorotipo 

Genótipo aae 

a 

N=5 

b 

N=12 

c 

N=27 

f 

N=1 

Total  

n=47    (%) 

aae 1  1 3  4       ( 8,51%) 

aae 2  2 22  24    (51,06%) 

aae 3 2 8** 3  13    (27,66%) 

aae 4 3 1   4       ( 8,51%) 

aae 5   1 1 2       (4,26%) 
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Fig. 5 – Curva de crescimento da amostra padrão HK 1651, determinada pela mensuração DO495nm a 

cada hora. Na figura estão representados os resultados de dois ensaios indepentes realizados 
com a mesma amostra e mesmos parâmetros em dias diferentes. As colônias em ágar TSAYE 
foram inoculadas em caldo TSBYE em triplicata e incubadas durante 16 horas a 37° C e 10 % 
CO2. Em seguida, a suspensão foi ajustada DO495nm ~1,0, diluída 40 x, aliquotada em tubos 
de ensaios, e incubada em condiões de microaerofilia para leitura da DO a cada hora.Definida 
a fase exponencial (6 horas) as culturas das amostras utilizadas no ensaio de adesão às 
células KB foram diluídas em série, inoculadas em ágar TSBYE e incubadas por 48 horas para 
determinação de (UFC) /mL.  No tempo definido as culturas foram padronixadas à DO495nm 
~0,2 correspondendo a 3 x 108 UFC/mL. 

 

 

4.2.2 Adesão a células epiteliais KB e relação com polimorfismo de aae 

Foram utilizadas as amostras padrão SUNY 465, FDCY4, HK 1651 e ATCC 

29523 e isolados clínicos (443, 250, C21-1, 1583 e C57-1) de A. 

actinomycetemcomitans com os 5 genótipos diferentes de aae descritos 

anteriormente. A capacidade de adesão a células epiteliais KB foi determinada e 

resultados apontam que as amostras do mesmo genótipo aae não apresentam 

homogeneidade na sua capacidade de adesão a células KB. O resultado da eficiência 

de adesão das amostras testadas em triplicata pode ser observado na figura 6. Os 

resultados sugerem que, embora localizado na região interna do gene que codifica o 

domínio efetor, o polimorfismo de aae, relacionado ao número de repetições, não se 

relaciona com capacidade de adesão da amostra a células epiteliais, contrariando a 

hipótese da literatura (FINE et al., 2006). 
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Fig. 6 - Eficiência de adesão de amostras de A. actinomycetemcomitans com diferentes genótipos aae 

a células epiteliais KB. Os dados estão apresentados em porcentagem, referente ao resultado 
da eficiência de adesão observada para cada amostra. Foram compardos os resultados entre 
as amostras de mesmo genótipo e com todo o grupo. Não foi encontrado uniformidade dentro 
de amostras de mesmo genótipo e a relação entre o número de repetições na região interna do 
gene que codifica o sitio de ligação a células epiteliais não foi confirmada conforme hipótese 
levantada. 

 

4.3 Purificação da proteína Aae  

O gene aae foi clonado e expresso para obter a proteína purificada. AaeHis. 

Baseado nos testes de otimização para obtenção de maior eficiência de expressão da 

proteína foi determinado o tempo de 4 horas como sendo o de máxima eficiencia. A 

proteína recombinante foi identificada em gel de acrilamida na banda referente ao 

precipitado celular, indicando estar em corpúsculo de inclusão. Assim a fração 

precipitada do lisado celular foi eluída com uso de tampão com uréia e após lavagens, 

eluição e diálise, a proteína foi purificada por cromatografia de afinidade. A fotografia 

do gel de poliacrilamida após a purificação de AaeHis está apresentada na figura 7. 
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Fig. 7 – Fotografia de Gel de Acrilamida 12,5% após eletroforese de Aae. A corrida foi realizada 
utilizando a técnica de SDS PAGE, com os precipitados da bactéria após sonicação e indução 
da expressão da proteína Aae com cauda de histina. PM corresponde ao peso molecular 
Precision Plus Protein™ Dual Color (Biorad). A fotografia mostra a otimização na expressão 
da proteína AaeHis, induzida pela adição de 100 mM de IPTG, por 6 horas e o resultado da 
proteína purificada, com aproximadamente 130 kDa, após o período de 4 horas, identificado 
como o de maior eficiência para expressão conforme as condições testadas. 

 

4.4 Predição da estrutura secundária de Aae nativa in silico 

Visando determinar se a estrutura secundária da proteína Aae nativa era mantida 

Aae recombinante, foi predita a estrura secundária de Aae nativa in silico.  A seqüência 

de aminoácidos baseada na seqüência de nucleotídeos da amostra HK 1651 

encontra-se apresentada na figura 8. A análise de dados, baseada na sequencia de 

amonácidos de Aae da amostra HK 1651  indicou o percentual de folhas beta, alfa 

hélice e giros. A análise da sequência de aae sugere uma proteína que após traduzida 

possui 886 aminoácidos. Dos 886 aminoácidos de Aae podemos encontrar a 

distribuição conforme representação da figura 9. A proteína recombinante recebeu o 

acréscimo de 6 aminoácidos após a adição da cauda de histidina na porção N-

terminal, totalizando 892 aminoácidos.  
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130 kDa 
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Fig. 8 - Sequência de aminoácidos (FASTA) da proteína Aae, baseada na seqüência de nucleotídeos 

de aae da amostra HK 1651, usada como modelo para construção da proteína AaeHis 
recombinante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 -  Composição de aminoácidos da proteína Aae nativa de HK 1651. 

 

Utilizando a ferramenta Predict Protein,  foi obtida a representação gráfica da 

proteína nativa e de seus domínios, assim como o alinhamento com outras proteínas 

homólogas, como apresentado na Fig. 10.  A possível composição da estrutura 

secundária da proteína selvagem está representada na figura 11 de acordo com o 

endereço eletrônico (acesso em 28/03/2014): http://ppopen.rostlab.org/get 

_results?req_id=$6$wr/xNMM.6OyY$nkAyy.7wQAo1a//AFO6n7sVo53HvRhCl2AhCa

Gx8h4eiDtdYuCm8KPM8tn5bPmALKK7RrqP2GC9cfD3O9u3D8/#SequenceViewer.  
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http://ppopen.rostlab.org/get%20_results?req_id=$6$wr/xNMM.6OyY$nkAyy.7wQAo1a//AFO6n7sVo53HvRhCl2AhCaGx8h4eiDtdYuCm8KPM8tn5bPmALKK7RrqP2GC9cfD3O9u3D8/#SequenceViewer
http://ppopen.rostlab.org/get%20_results?req_id=$6$wr/xNMM.6OyY$nkAyy.7wQAo1a//AFO6n7sVo53HvRhCl2AhCaGx8h4eiDtdYuCm8KPM8tn5bPmALKK7RrqP2GC9cfD3O9u3D8/#SequenceViewer
http://ppopen.rostlab.org/get%20_results?req_id=$6$wr/xNMM.6OyY$nkAyy.7wQAo1a//AFO6n7sVo53HvRhCl2AhCaGx8h4eiDtdYuCm8KPM8tn5bPmALKK7RrqP2GC9cfD3O9u3D8/#SequenceViewer
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Fig. 10 - Representação gráfica da proteína Aae:  > representa o peptídeo sinal (1..27), ¶ representa o 
limite do domínio efetor, ¶ representa o limite do domínio translocador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 - Estrutura secundária da proteína nativa Aae de HK1651, segundo o site Predict Protein. 
Suposto percentual de estruturação da estrutura secundária da proteína nativa, após o 
fornecimento da sequência de aminoácidos da proteína Aae de HK1651, segundo o site 
Predict Protein: de acordo com o fornecido pelo seguinte endereço eletrônico 
http://ppopen.rostlab.org/get_results?req_id=$6$wr/xNMM.6OyY$nkAyy.7wQAo1a//A
FO6n7sVo53HvRhCl2AhCaGx8h4eiDtdYuCm8KPM8tn5bPmALKK7RrqP2GC9cfD3O9u
3D8/#SequenceViewer. 

 

4.5 Dicroismo Circular 

Após obtenção da proteína Aae recombinante com cauda de histidina (AaeHis), 

esta foi analisada pela técnica do dicroismo circular, para determinação da sua 

estrutura secundária. Embora o PBS seja um tampão adequado para eluir proteínas 

recombinantes por ser isotônico e simular condições fisiológicas, para leitura 

adequada no aparelho de dicroísmo circular, a proteína recombinante AaeHis teve que 

ser dialisada da solução original em PBS para o tampão fosfato, removendo sais para 

não prejudicar a cinética da leitura do aparelho. A análise prévia da seqüência da 

http://ppopen.rostlab.org/get_results?req_id=$6$wr/xNMM.6OyY$nkAyy.7wQAo1a//AFO6n7sVo53HvRhCl2AhCaGx8h4eiDtdYuCm8KPM8tn5bPmALKK7RrqP2GC9cfD3O9u3D8/#SequenceViewer
http://ppopen.rostlab.org/get_results?req_id=$6$wr/xNMM.6OyY$nkAyy.7wQAo1a//AFO6n7sVo53HvRhCl2AhCaGx8h4eiDtdYuCm8KPM8tn5bPmALKK7RrqP2GC9cfD3O9u3D8/#SequenceViewer
http://ppopen.rostlab.org/get_results?req_id=$6$wr/xNMM.6OyY$nkAyy.7wQAo1a//AFO6n7sVo53HvRhCl2AhCaGx8h4eiDtdYuCm8KPM8tn5bPmALKK7RrqP2GC9cfD3O9u3D8/#SequenceViewer
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proteína determinou que seu ponto isoelétrico seria apropriado com o uso do tampão 

usado na diálise e para a leitura do CD, evitando sua precipitação. 

Foram realizadas 5 leituras da proteína recombinante AaeHis em 

espectropolarímetro cujo resultado pode ser observado no gráfico representado na 

figura 12. Os dados foram analisados em seguida,  utilizando a ferramenta 

DICHROWEB web Server e geraram os diferentes algorítmos, que foram confrontados 

com a predição obtida da proteína nativa, conforme a tabela 4. 

A estrutura secundária de AaeHis foi determinada conforme apresentado na figura 

13. Ensaio de dicroismo circular com AaeHis permitiu confirmar que a proteína 

recombinante apresenta estrutura secundária semelhante à estrutura predita da 

proteína Aae nativa. Estes dados indicaram ser possível a sua utilização em ensaios 

de interação com componentes do hospedeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

Fig. 12 - Gráfico de Elipticidade Molar da proteína recombinante AaeHis. Obtido após 5 leituras da 
proteína recombinante AaeHis em espectropolarímetro.  

 
 

Tabela 4:  Resultado de leitura da estrutura secundária da proteína AaeHis referentes a cada algoritmo. 
Após a leitura em espectropolarímetro, os dados foram analisados através do servidor 
DICHROWEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Algoritmos 

% Selcon3 Contin CDSSTR K2D 

Alfa-hélice 28,2 27,8 29 26 

Folha-Beta 17,2 18,1 16 14 

Giros 22,1 20,4 17   

Desordenado 30,4 33,7 37 60 

Total 97,9 100 99 100 
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Fig. 13 - Gráficos referentes a algoritmos da estrutura secundária da proteína AaeHis. Os dados foram 
analisados após a leitura da estrutura secundária da proteína AaeHis em espectropolarímetro, 
através do servidor DICHROWEB. Segundo o resultado a estrutura secundária da proteína 
recombinante foi mantida. 

 

4.6 Detecção de anticorpos IgG em soros de pacientes com diferentes condições 
periodontais contra a Aae e os sorotipos de A. actinomycetemcomitans  
A proteína recombinante AaeHis foi usada como antígeno em ensaio de ELISA 

para analisar a resposta de IgG sérica no soro de pacientes com periodontite e 

pacientes com periodonto saudável.  

Foi analisada a resposta de IgG sérica nos soros de 55 pacientes (saudáveis 

n=23, PAG= 11, PAL= 21) contra Aae. Os dados dos pacientes relacionados ao 

diagnóstico periodontal, idade e etnia estão apresentados em anexo IX. Após os 

ensaios de ELISA utilizando com os soros dos pacientes descritos foram obtidas as 

médias das densidades ópticas, de experimentos realizados em triplicata. 

Como esperado, o teste de correlação de Spearman revelou uma correlação 

linear para as diluições do soro 1:500 e 1:1000, com p<0,0001. Estes dados estão de 

acordo com o esperado, indicando a reprodutibilidade da técnica empregada.  

Os dados de D.O.490nm normalizada nos ensaios para IgG contra Aae e Fx Aae 

(DESHPANDE, 1996) do soro de pacientes doentes e saudáveis estão apresentados 

nos anexos X e XI, respectivamente.  No anexo XII e XIII estão apresentadas as 

tabelas com os dos dados de DO relacionados aos níveis de IgG sérica contra os 
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sorotipos de A. actinomycetemcomitans de pacientes com periodontite agressiva 

localizada e saudáveis, respectivamente. Como apresentado na figura 14A, uma forte 

resposta contra a proteína AaeHis somente foi observada no soro de um único paciente 

com periodontite agressiva generalizada.  

ANOVA- Kruskal-Wallis revelou ausência de diferença significante entre os 

níveis de D.O. observados entre os soros de pacientes PAG, PAL e saudáveis 

(p>0,05). A seguir foi determinado se haviam diferenças na resposta de IgG sérica 

contra Aae em relação à resposta aos sorotipos a, b e c. Para esta análise, os 

pacientes com periodontite agressiva, PAL e PAG, foram agrupados, visando obter 

um número mais significativo. Análise de variância (ANOVA), seguida de teste de 

Kruskal-Wallis, mostrou que não existem diferenças nas médias de DO obtidas com 

soro de pacientes reativos ao sorotipo b, e não reativos aos sorotipos estudados 

(figura 14 B). Também não foram determinadas diferenças entre a média de DO após 

ensaio de ELISA comparando-se os resultados obtidos para pacientes saudáveis, não 

reativos aos sorotipos e àqueles com periodontite agressiva reativos ao sorotipo b 

(p>0,05).  O paciente PAG reativo a Aae também apresentava altos títulos de 

anticorpos contra A. actinomycetemcomitans sorotipo c. Assim, com base nos dados 

aqui apresentados, pode-se afirmar que não ocorre resposta de IgG sérica contra Aae 

no soro de pacientes que respondem com altos títulos de anticorpos contra sorotipo b 

de A. actinomycetemcomitans, o mais frequentemente associado a periodontite 

agressiva. Não houve diferença nos títulos séricos de IgG contra a proteína Aae de 

acordo com a condição periodontal ou com resposta de anticorpos contra A. 

actinomycetemcomitans, dos sorotipos mais prevalentes (a, b e c). Os dados sugerem 

que a infecção natural por A. actinomycetemcomitans não induz a resposta de 

anticorpos séricos contra Aae. 
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Fig. 14 – Análise da correlação de diferentes parâmetros com a resposta de anticorpos contra a 

proteína Aae através da avaliação de médias de DO 490nm obtida em ELISA. No Gráfico 
A: foi feita a comparação das médias de DO obtidas contra Aae com as condições 
periodontais dos pacientes. No gráfico B: Foi feita a análise da resposta contra Aae e 
comparada aos resultados de soros reativos ao sorotipo b, associado a periodontite 
agressiva mais frequentemente.  

 

4.7 Obtenção de soro hiperimune anti- AaeHis e anti P40.  

O soro policlonal contra a proteína AaeHis foi obtido de  camundongos  Balb/c 

desafiados com 20 µg / ml da proteína recombinante adicionada ao hidróxido de 

alumínio. O soro policlonal contra o peptídeo sintético P40 foi obtido de camundongos 

Balb/c desafiados com 20 µg / ml do peptídeo P40 conjugado a um carreador e 

adicionado ao hidróxido de alumínio.  

A proteína recombinante AaeHis foi usada como antígeno em ensaio de ELISA 

para analisar a resposta de IgG sérica nos soros policlonais contra AaeHis e P40. 

Foram determinadas a resposta de IgG sérica nos soros dos camundongos Balb/C 

antes e após a inoculação dos antígenos (proteína AaeHis e peptídeo sintético P40). 

Após os ensaios de ELISA utilizando com os soros dos camundongos testados foram 

obtidas as médias das densidades ópticas, de experimentos realizados em triplicata. 

Os dados de DO490nm para as diluições dos soros dos camundongos de 

1:32.000 e 1:64.000 mostraram a efetividade da imunização na obtenção de 

anticorpos IgG contra a proteína AaeHis. O teste de correlação de Spearman revelou 

uma correlação linear para as diluições do soro 1:32.000 e 1:64.000 com p<0,0001. 

Os dados estão apresentados de maneira esquemática na figura 15. Os dados da DO 

de soro anti P40, as médias de DO490nm para o pool com os soros dos camundongos 

estão representados na figura 16. A análise para o soro anti P40 não foi individualizada 

devido à necessidade de altas concentrações do soro no ensaio. Estes soros foram 

posteriormente utilizados para avaliar o efeito sobre a adesão mediada por Aae.  
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Fig. 15 - Dados de DO490nm em ensaio de ELISA usando diferentes concentrações de soro de 
camundongos imunizados contra AaeHis e controles não imunizados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 -  Dados de DO490nm em ensaio de ELISA usando diferentes concentrações de soro de 
camundongos (pool) imunizados contra P40 e controles não imunizados. 

 

4.8 Avaliação da ação de soros policlonais contra Aae contra o peptídeo P40 
sobre a adesão em células KB. 

A capacidade de adesão bacteriana às células KB sem tratamento (PBS) e após 

tratamento com soro controle não imune foi comparada com os dados obtidos após 

tratamento com os soros hiperimunes contra Aae e contra P40.  O tratamento com os 

soros inativados não resultou em alteração da viabilidade das células bacterianas, 

pela observação do número de células bacterianas viáveis obtido dos poços sem 

adição de células epiteliais (dados não demonstrados).  

Na figura 17 estão apresentadas as médias da eficiência de adesão de A. 

actinomycetemcomitans SUNY 465 em dois ensaios em triplicata. Os soros 
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hiperimunes não foram capazes de inibir a adesão da bactéria às células epiteliais, e 

não houve diferença significante entre os grupos. Apesar de ter sido observada maior 

eficiência de adesão da amostra padrão SUNY 465 tratada com o soro hiperimune 

anti P40, a diferença na eficiência de adesão entre o grupo que recebeu o soro anti 

P40 e o soro controle não foi significante. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17 – Eficiência de adesão (porcentagem de células aderidas em relação ao inoculo inicial/poço) a 
células KB de A. actinomycetemcomitans SUNY 465, submetida a tratamentos com soros Anti 
Aae e Anti-P40, soro controle não imune e sem tratamento com soro (PBS). Diferença não foi 
estatisticamente significante. ANOVA seguido de teste de comparação múltipla de Tukey, 
p>0,05. 

 

4.9 Ensaios de opsonização após tratamento de amostras com sorohiperimune 
anti AaeHis e anti P40 

A capacidade de anticorpos em recobrir a superfície da bactéria, e facilitar a ação 

de células fagocíticas através da opsonização, foi testada tratando as células 

bacterianas da amostra padrão SUNY 465 de A. actinomycetemcomitans com soros 

anti AaeHis, anti P40, controle não imune e os dados de porcentagem de células 

comparados com os obtidos sem tratamento com soro (PBS). Foram realizados dois 

ensaios independentes.  

Os resultados de eficiência de fagocitose por células RAW 264.7 estão 

apresentados na figura 18. Apesar de um maior numero de células bacterianas viáveis 

fagocitadas quando usado o tratamento com o soro anti Aae, a diferença da eficiência 

de fagocitose não foi significante. O tratamento de células de A. 

actinomycetemcomitans com soro policlonal anti AaeHis e anti P40 não influenciou a 
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atividade fagocítica de macrófagos Raw 264.7, quando comparado a células tratadas 

com soro controle ou PBS. [ANOVA seguido de teste de comparação múltipla de 

Tukey (p>0,05)]. 

 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18 – Eficiência de Fagocitose por macrófagos murínicos Raw 264.7 em ensaios. Os dados são 
apresentados como a porcentagem de células de A. actinomycetemcomitans fagocitadas 
viáveis em relação ao inoculo inicial/poço de A. actinomycetemcomitans SUNY 465, 
submetida a tratamentos com soros Anti Aae e Anti-P40, soro controle não imune e sem 
tratamento com soro (PBS). Diferença não foi estatisticamente significante entre os diversos 
tratamentos. ANOVA seguido de teste de comparação múltipla de Tukey, p>0,05. 

 

4.10 Afinidade da Proteína Aae às Proteínas da Matriz Extracelular 

Os resultados do ensaio de afinidade de AaeHis a diferentes substratos da matriz 

extracelular estão apresentados na figura 19. A adesão de Aae aos poços tratados 

com cada uma das proteínas de matriz (Cólagenos tipo I, III, IV e V, plasminogênio, 

fibrinogênio, fibronectina celular, fibronectina plasmática e laminina) foi comparada 

com a adesão aos poços recobertos apenas com PBS e com poços recobertos com 

fetuína e caseína. Foi observada diferença significante na adesão de AaeHis a 

cólageno V, plasminogênio, fibrinogênio, fibronectina celular, fibronectina plasmática 

e laminina, após análise dos dados comparando com o controle negativo fetuína (p < 

0,05) (One Way ANOVA, seguido de comparação múltipla de Tukey, p < 0,05), 

levando à conclusão de que seriam substratos do Aae para a interação com o A. 

actinomycetemcomitans. Os dados sugerem que colágenos tipo I, III e IV não podem 

ser considerados substratos de AaeHis (p > 0,005). 

Para mapear o possível domínio proteolítico da fibronectina com afinidade a Aae, 

foi realizado ensaio modificado de ELISA, imobilizando os substratos F30 (heparin-
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binding domain) e F45 (gelatin-binding domain) e comparando os resultados com o 

controle positivo fibronectina e o controle negativo fetuína. Os dados demonstraram 

que a proteína Aae liga-se à fibronectina pela sua afinidade ao domínio F45 (P <0,05). 

Não foi encontrada diferença significante entre o controle negativo e a ligação ao 

domínio F30 (P>0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 – Resultados de DO 490nm em ensaio de ELISA modificado para determinação de adesão da 
proteína recombinante AaeHis a diferentes substratos. Em A – ligação de AaeHis a proteínas 
da matriz extracelular – Colágenos tipo I, III, IV e V, plasminogênio, fibrinogênio, fibronectina 
celular, fibronectina plasmática e laminina (50 µg/ml). Como controle foi utilizada fetuína. 
Controle negativo: sem adição de Aae, mas com adição do substrato. (*) diferença significante 
com o controle fetuína (One Way ANOVA, seguido de teste de comparação múltipla de Tukey, 
p < 0,05). Em B, ligação de AaeHis aos domínios da fibronectina F30 e F45 (P <0,05). (*) 
diferença estatisticamente significante com o controle fetuína, One Way ANOVA, seguido de 
teste de comparação múltipla de Tukey após confirmação com t teste de student, p < 0,05). 

 

4.11 Afinidade da Proteína Aae a Vitronectina 

Os resultados do ensaio de adesão de AaeHis a Vitronectina estão apresentados 

na figura 20. O ensaio foi realizado utilizando a proteína LcpA de Leptospira spp., 

como controle positivo (BARBOSA et al., 2006).  Não foi observada diferença 

significante na adesão de AaeHis (One Way ANOVA, seguido de teste de comparação 

múltipla de Tukey, p >0,05), quando comparada aos controles usados, sugerindo que 

Aae não possui afinidade à vitronectina. 
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Fig. 20 – Resultados de DO 490nm em ensaio de ELISA modificado para determinação de adesão da 

proteína recombinante AaeHis à vitronectina.  Os poços foram recobertos com AaeHis, PBS, 
BSA E LcpA na concentração de 50 µg/ml e posteriormente foi adicionada vitronectina (+). 
Controle negativo: poços recobertos com os mesmos possíveis substratos, mas sem adição 
de vitronectina (-). Após análise estatística segundo One Way ANOVA, seguido de teste de 
comparação múltipla de Tukey, Aae não foi considerado receptor de vitronectina (p > 0,05).  

 

4.12 Obtenção de amostra de A. actinomycetemcomitans mutante defectiva em 
Aae.  
Foi obtida amostra mutante de A. actinomycetemcomitans defectiva na 

expressão da proteína Aae, através de substituição do gene aae, pela inserção de um 

cassete de resistencia à espectinomicina flanqueado pelas regioes montante e jusante 

do gene aae. Essa amostra foi testada quanto à viabilidade e manutenção de 

características da amostra selvagem e teve sua identidade confirmada pelo 

sequenciamento do gene. Posteriormente foram testadas a amostra mutante e 

selvagem para confirmar o papel da Aae na interaçao com as proteínas da matriz, 

soro e plasma. 

 

4.12.1 Amplificação de regiões com sítios de restrição 

Após as reações de PCR os amplicons gerados das regiões homólogas a 

montante (H1) e a juzante (H2) do gene aae com tamanho de 557 e 871 pb, 

respectivamente foram obtidos, conforme observado na figura 21A.  Foi também 

obtido o amplicom com 1.315 pb, codificando o cassette de espectiomicina a partir do 

plasmídio pLOX2-SPE, como pode ser observado na figura 21B.  
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Fig. 21 - Amplificação das regiões de interesse para construir o fragmento H1SPEH2 usado para a 

transformação natural da amostra de A. actinomycetemcomitans D7S-1. Na figura 2A podem 
ser observadas as bandas correspondentes aos fragmentos H1 (557pb) (coluna 1) e H2 (871 
pb) (coluna 4), resultados da amplificação usando como molde DNA da amostra D7S-1 e 
primers a montante e a juzante do gene aae, respectivamente. Em 2B podem ser observadas 
as bandas nas colunas 2 a 7 relativas ao fragmento de 1.315pb, obtido por amplificação 
usando como molde o DNA plasmidial pLOX2-SPE e os primers P3 e P4, com sitios de 
restrição para a futura construção. Em 1, controle negativo utilizando DNA de D7S-1 como 
molde. Em M - marcador de peso molecular utilizado – 1Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen).    

 

4.12.2 Confirmação da transformação natural 

Após a ligação da mistura contendo os fragmentos H1, H2 e Spe, o DNA doador 

foi transformado na amostra D7S-1 e o DNA das colonias obtidas em ágar seletivo 

contendo espectinomicina avaliado por amplificação do cassette de resistência. Essas 

colonias foram analisadas morfologicamente através de lupa e tinham aspecto de 

colonias rugosas, morfologia compatível com amostras fimbriadas de A. 

actinomycetemcomitans. Como pode ser observado na figura 22, a amplificação do 

casseste de resistência à espectinomicina, correspondendo a fragmento de 1.315pb, 

foi obtida em duas das colonias avaliadas. Após repique em meio seletivo, foi realizada 

extração de DNA e nova reação de PCR para confirmação da inserção do cassette de 

resistência à espectinomicina.  

 

  

 

 

 

Fig 22 - Fotografia de gel de agarose 1% onde produtos de PCR, usando como DNA molde colônias 
possíveis transformantes e os primers P3 e P4 para amplificar a regiao de cassete de 
resistencia à espectinomicina, foram submetidos a eletroforese. M - marcador de peso 
molecular utilizado – 1Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). Em A, na coluna 
3, resultado da amplificação usando o plasmídio pLOX2-SPE (controle positivo, 1.315pb). 
Colunas 1 e 2, resultado da amplificação usando DNA da amostra DS7-1 (controle negativo). 
Em B, nas colunas 16 e 19 da parte inferior do gel podem ser observados os amplicons 
gerados pela amplifificação das amostras positivas, com 1.315 pb. 

 

CASSETE LOX-SPE-LOX 

H1 

H2 

A B 1.315pb 

1.315pb 
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O DNA cromossômico das amostras recombinantes foi extraído e usado como 

molde em reações de PCR com diversos primers para confirmar o tamanho do 

amplicom, a presença de todos os insertos e a ordem correta e estes resultados 

comparados ao da amostra selvagem, Em uma das amostras obtidas, os resultados 

confirmaram a diferença de 300 pb prevista entre a amostra selvagem e mutante na 

região aae, onde parte do gene aae foi substituído pelo cassette de resistência à 

espectinomicina (figura 23A), a presença do cassete de resistência a espectinomicina 

e a ligação na ordem adequada do homólogo 1 com o cassete e do cassete com o 

homólogo 2 (figura 23 B e C). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 - Fotografia de gel de agarose 1% - produtos de PCR usando DNA molde das colonias de A. 
actinomycetemcomitans recombinantes e primers descritos na tabela 2 que demonstrem a 
apropriada interrupção do gene aae pelo cassete de resistência à espectinomicina. M - 
marcador de peso molecular utilizado – 1Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen).  Em A - resultado 
da reação utilizando os primers 1 e 6, externos a aae, com a diferença esperada em torno de 
300pb no tamanho do amplicom da amostra selvagem (3110bp) e mutante (2743bp) nas 
colunas 1 e 2 respectivamente. Em B, resultado da reação com os primers 3 e 4 para confirmar 
a presença do cassete de resistência a espectinomicina (coluna 1 – amplicom com 1315pb), 
e primers 3 e 6 para confirmar a construção do cassete com H2 (coluna 3 – amplicom com 
2186pb). Em C o resultado da reação com os primers 1 e 4 para observar a construção do 
H1 com o cassete de resistência a espectinomicina (amplicom com 1872pb) na coluna 1 para 
mutante e na coluna 2, a ausência esperada de amplicom com o molde de DNA da amostra 
selvagem. 

 

Em seguida foi feita a purificação dos Produtos de PCR e estes enviados para 

sequeciamento de DNA. As sequencias confirmaram a substituição de parte do gene 

aae pelo cassette de resistência à espectinomicina, conforme o esperado. A amostra 

recombinante foi denominada A. actinomycetemcomitans D7S-1 Δaae. 
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4.12.3 Expressão de A. actinomycetemcomitans aae mutante defectiva 

Extratos de membrana externa das amostras selvagem A. 

actinomycetemcomitans D7S-1 e A. actinomycetemcomitans D7S-1 Δaae foram 

submetidos a eletroforese em gel de poliacrilamida e, conforme esperado, uma banda 

correspondendo à massa molecular de aproximadamente 108 kDa, relativa a proteína 

Aae, foi observada apenas para o extrato da amostra selvagem DS7-1, e não para o 

extrato da amostra mutante defectiva em aae, conforme observado na fig. 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 - Fotografia de gel de poliacrilamida 12%SDS-PAGE, onde extratos de membrana de amostras 
DS7-1 e DS7-1 Δaae foram submetidos a eletroforese. Nas colunas 1 e 6, o marcador de peso 
molecular Precision Plus Protein™ Dual Color Standards (Bio-Rad, Hercules, CA, EUA). Nas 
colunas 2 e 3, extrato de membrana da amostra DS7-1 Δaae concentrado e diluido, 
respectivamente, onde pode-se observar a ausencia de banda relativa à proteína Aae, com 
aproximadamente 108kDa Nas colunas 4 e 5, extrato de membrana concentrado e diluído da 
amostra selvagem, onde a banda correspondente a Aae pode ser observada.  

 

4.12.4 Espectometria de massa das bandas expressas de A. actinomycetemcomitans 
D7S-1 Δaae e A. actinomycetemcomitans D7S-1 selvagem após SDS-PAGE. 

As bandas correspondentes à Aae foram extraídas do gel e identificadas por 

sequenciamento. O resultado da análise das sequencias está apresentado na tabela 

5 abaixo. Segundo estas análises a expressão da proteína nativa na amostra 

selvagem é até 30 vezes maior do que na amostra mutante. Considerando que a 

construção da amostra mutante albergava regiões internas da proteína Aae, o 

resultado confirma a execução esperada de substituição da proteína pela construção 

com o gene de resistência à espectinomicina flanqueado por regiões homólogas a aae 

que ainda possuem pequenas quantidades de pares de bases internos ao gene da 

proteína.  
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Tabela 5:  Resultado da análise proteômica correspondente ao local correspondente às bandas de 
Aae. Análise realizada através de bandas extraídas do gel de SDS para amostras selvagem 
A. actinomycetemcomitans D7S-1 e mutante A. actinomycetemcomitans D7S-1 Δaae.  

 

 

4.13 Afinidade das amostras selvagem e mutante a proteínas da matriz 
extracelular, do soro e do plasma  

Os resultados obtidos após análise dos dados comprovam que as relações com 

as proteínas do hospedeiro são complexas e tem interferência também de outras 

proteínas da bactéria possivelmente envolvidas também na interação com as 

proteínas da matriz extracelular e soro testadas. A concentração usada nos testes 

para cada pECM foi importante para demonstrar que em determinados momentos não 

apenas a expressão da proteína interferiu no resultado, mas em alguns casos o 

provável saturamento ou a afinidade de Aae com determinado substrato. Nos gráficos 

abaixo (Fig. 18) podemos observar como essas interações são complexas, mas fica 

comprovado o envolvimento de Aae na ligação da bactéria com estes substratos, 

tendo em vista que a amostra selvagem teve sua capacidade de interação alterada 

em quase todas as situações.   

 

 

  

Adesina Aae de 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 

Banda correspondente  

na amostra selvagem 

 A. actinomycetemcomitans D7S-1 

Local correspondente (banda ausente) 

na amostra mutante  

A. actinomycetemcomitans D7S-1 Δaae 

Acesso 385876174 385876174 

Índice 65,29 2,52 

Cobertura 19,11 0,97 

Proteína 1 1 

Peptídeos Unicos 11 1 

# Peptideos 11 1 

# PSMs  18 1 

# AAs  926 926 

PM [kDa] 105,5 105,5 

calc. pI 5,90 5,90 
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Fig. 25 – Gráficos comparativos da Afinidade das amostras selvagem e mutante a proteínas da matriz 
extracelular e do soro. As curvas representam a média das DO (490nm) de três ensaios 
indepependentes onde foram testadas diferentes concentrações de substrato de 0 a 20 μg, 

adicionadas a 3 x 108 UFC de bactérias imobilizadas em poços de placas de ELISA. Os dados 
foram analisados utilizando o software GraphPad Prism aplicando teste t de Student para 
comparar as concentrações do substrato e analisar a diferença entre a afinidade para a 
amostra selvagem e mutante. Diferença significante (*p < 0,05) apenas na concentração 10 
μg de plasminogênio. A tendência de afinidade maior pelos substratos na amostra selvagem, 
no entanto, evidenciada não apenas para o plasminogênio, como também para fibrinogênio, 
laminina e fibronectina plasmática, indicando a importância de Aae.   
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5 DISCUSSÃO 

Os micro-organismos patogênicos possuem vários fatores de virulência que 

podem colaborar na instalação e evolução de processos infecciosos. Além de facilitar 

a interação com o hospedeiro e ocasionalmente provocar danos aos tecidos, estes 

fatores podem levar à evasão ou modulação do sistema imune, quebrando o equilíbrio 

existente no ambiente em que se encontra e ocasionando patologias, como a doença 

periodontal, endocartite bacteriana e outras (FINE et al., 2006).  

Micro-organismos orais devem se ligar às superfícies para persisitr na cavidade 

oral e evitar a sua deglutição (MARSH; ZAURA, 2017). O sucesso da interação do 

micro-organismo com o hospedeiro está relacionado à presença de ferramentas 

eficientes na colonização dos tecidos, seja por interação com células ou com 

estruturas adjacentes como proteínas da matriz extracelular, plasmáticas e do soro 

(PATTI et al., 1994).  Os patógenos geralmente dispõem de um arsenal variado para 

possibilitar a adesão aos diversos receptores do hospedeiro, e muitas vezes utilizam 

adesinas versáteis, capazes de aderir a mais de um receptor no hospedeiro. Em geral 

a adesão é um processo sinérgico resultante da ação de diversas adesinas, que 

podem ocasionalmente ter funções redundantes. Dessa forma a adesão é um 

mecanismo importante, mas complexo, e entender esse processo é um passo 

fundamental para tentar controlar a infecção. 

A expressão de genes codificando fatores de colonização é regulada tanto na 

bactéria quanto no hospedeiro, e a interação adesina-receptor pode induzir a 

expressão de outros fatores de virulência da bactéria e alterar a expressão de genes 

relacionados à resposta imune do hospedeiro (UMEDA et al., 2013).  

Além da sua associação com periodontite agressiva (FINE et al., 2006), A. 

actinomycetemcomitans contribue com 3% dos casos de endocartite infecciosa em 

humanos com acesso pela via orofaríngea, afetando tanto válvulas cardíacas naturais 

quanto artificiais (DE ANCOS-ARACIL, 1999; PATUREL et al., 2004, TANG et al., 

2008) podendo também ser isolado de diversas infecções extra orais como 

septicemias (KIM et al., 2009; MAEDA et al., 2010), foi associado com placas de 

ateroma (CALADRINI et al., 2014) e osteomielite (SHARMA et al., 2017).  

Adesão a superfícies mucosas e formação de biofilme são estratégias que A. 

actinomycetemcomitans desenvolveu para se manter na cavidade oral. Esta espécie 

pode ser encontrada em diversos sítios da cavidade oral devido a fatores de virulência 

que permitem sua interação com células epiteliais e a evasão das defesas do 
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organismo, favorecendo a colonização das superfícies e sua permanência duradoura 

(MAEDA et al., 2010). Fimbria, lipopolissacarídeo (LPS), e substâncias poliméricas 

extracelulares (EPS) contribuem para formação de biofilme pelo A. 

actinomycetemcomitans, favorecendo a colonização de superfícies não descamativas 

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

Além da interação de A. actinomycetemcomitans com o epitélio e sua 

capacidade de formação de biofilme, a interação da bactéria com proteínas da matriz 

extracelular é um fator que favorece a colonização, particularmente de sítios extra-

orais, constituindo um mecanismo alternativo de colonização do hospedeiro por A. 

actinomycetemcomitans (MINTZ; FIVES-TAYLOR, 1999). Um patógeno que utiliza 

esta estratégia é Staphylococcus, por exemplo, que provocou endocartite 

experimental mediada pela adesão ao fibrinogênio (para colonizar a válvula cardiaca) 

e à fibronectina (para invasão do endotélio) que acontece de forma redundante pela 

proteina A (FnBPA) que se liga também à elastina (PIROTH et al., 2008). 

A proteína de superfície Aae é uma proteína autotransportada descrita como um 

dos principais mediadores da adesão do microorganismo às células epiteliais da 

cavidade oral do hospedeiro (ROSE et al., 2003; YUE et al., 2007). As proteínas 

autotransportadas estão associadas a múltiplas funções como adesão, agregação, 

invasão, formação de biofilme e toxicidade (WELLS et al., 2007). O domínio de ligação 

de Aae à célula epitelial está numa região do gene aae onde ocorrem repetições que 

caracterizam o seu polimorfismo (ROSE et al., 2003). Recentemente, Aae foi 

associado à formação de biofilme, onde uma amostra defectiva em Aae apresentava 

menor capacidade de formação de biofilme que a amostra selvagem (NUNES A.C.; 

LONGO P. L.; MAYER M. P. 2016).  

No presente estudo pudemos demonstrar que estas repetições de 135 pb no 

gene aae de A. actinomycetemcomitans podem estar presentes em até cinco cópias 

(Figura 4), tendo sido acrescentado um genótipo com cinco repetições aos que haviam 

sido descritos previamente pela literatura (ROSE et al., 2003).  

Não foi constatada nenhuma relação entre polimorfismo de aae com sorotipos 

ou condições periodontais ou localização geográfica em que o organismo foi isolado, 

em estudo cujos resultados parciais desta tese foram publicados (PINHEIRO et al., 

2011). Embora não tenha sido demonstrada relação dierta entre sorotipo e o genótipo 

aae, pudemos demonstrar que a maioria das amostras do sorotipo b são classificadas 

no genótipo aae 3, enquanto as do sorotipo c no genótipo aae 2. O clone JP2- like, 
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pertencente ao sorotipo b, associado a periodontite agressiva em afro-descendentes 

(HAUBEK et al., 2008; HAUBEK et al., 2010; PINHEIRO et al., 2011) mostrou-se 

uniforme em relação ao genótipo aae, com 3 cópias da região repetida.  O clone JP2 

é bastante uniforme com suas características genéticas como perfil de macrorrestrição 

por PFGE e fenotípicas por MLST (HAUBEK et al., 2008; HAUBEK et al., 2010; 

PINHEIRO et al., 2011) sendo produtor de altos níveis de leucotoxina, enquanto as 

demais cepas produzem níveis variados desta toxina (HÖGLUND et al., 2014)   

Visto que a região repetida em aae codifica parte do domínio responsável pela 

ligação de Aae às células epiteliais, foi formulada a hipótese de que a maior 

quantidade de repetições presentes no gene seria relacionada à maior capacidade de 

adesão da amostra (FINE et al., 2010). Assim, visando testar esta hipótese, no 

presente estudo foi determinada a eficiência de adesão a células epiteliais KB de 

amostras de A. actinomycetemcomitans classificadas nos diferentes genótipos aae.  

A escolha da linhagem de células epiteliais KB para realizar o ensaio de adesão 

mediada por Aae foi baseada no fato desta adesina ter sido descoberta em ensaio 

com células de carcinoma oral humano KB (ROSE et al., 2003). Isto é um dado 

relevante, pois o receptor para Aae não é encontrado em células epiteliais testadas 

de outras espécies como camundongos, sendo expresso em células do epitélio bucal 

de humanos e primatas do velho mundo (YUE et al., 2007), mas não há relato se 

esses são expressos em todas as células epiteliais humanas.  

O presente estudo refuta a hipótese de correlação entre eficiência de adesão a 

células epitelias de amostras de A. actinomycetemcomitans e o número de regiões 

repetidas em aae. Nossos resultados (Figura 6) demonstraram haver heterogeneidade 

na capacidade de adesão entre amostras com o mesmo genótipo aae. A diferença 

observada entre as amostras estudadas não foi significante, mesmo quando 

comparada a amostra C21-1 (genótipo 3), que teve os maiores valores de eficiência 

encontrados, com a amostra SUNY 465 (genótipo 1), que teve os menores valores 

encontrados de eficiência de adesão. A alta eficiência da amostra HK 1651 (genótipo 

3) provavelmente deve-se ao seu fenótipo rugoso da colônia que promove auto–

agregação (KACHLANY et al., 2000; KARCHED et al., 2006; WANG et al., 2005). E 

esta não apresentou a mesma eficiência de adesão da amostra lisa JP2, do mesmo 

genótipo aae, apesar de ambas pertencerem ao clone JP2. Entre amostras de mesmo 

genótipo foram encontradas diferenças que demonstram que apenas o numero de 
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repetições em aae não determina o comportamento da adesão de A. 

actinomycetemcomitans com a célula epitelial. 

Esta heterogeneidade provavelmente é resultado do envolvimento de outros 

mecanismos de adesão da bactéria às células epiteliais. A adesão às células epiteliais 

não é decorrente exclusivamente de Aae, pois a proteína de superfície Omp100 

também participa do processo (YUE et al., 2007). 

No presente estudo, visamos contribuir com o conhecimento sobre o papel de 

Aae na interação com o hospedeiro, por análise da resposta de anticorpos a esta 

proteína, e sua afinidade a diferentes substratos. Assim, o gene aae de A. 

actinomycetemcomitans amostra HK1651 foi clonado em plasmídio de expressão e 

expresso em E.coli. A proteína recombinante foi purificada (Figura 7) e a sua estrutura 

secundária avaliada (Figuras 11, 12 e 13).   

Analisando a seqüência de nucleotídeos e aminoácidos de uma proteína é 

possível supor a conformação espacial e a estrutura secundária de determinada 

proteína. Essa predição serve como parâmetro para avaliar a conformação biológica 

da proteína. Diversos instrumentos estão disponíveis para fazer essa predição e os 

serviços disponíveis por meio de sítios na internet fazem essa predição após o 

fornecimento da seqüência de aminoácidos da proteína desejada (LIU; TAO, 2008).  

A predição da estrutura secundária baseada na seqüência genética de proteínas 

é muito utilizada para a predição da estrutura espacial e comportamento possível da 

proteína (GUEDES, 2011). No entanto, embora considere a composição dos 

aminoácidos e suas possíveis interações para consolidar a conformação, esta análise 

negligencia a interação da proteína com a estrutura geral do micro-organismo e 

também as possíveis interações com outras proteínas que podem interferir na 

estrutura final da proteína (LIU; TAO, 2008).  

Uma técnica utilizada para confirmar a estrutura secundária de uma proteína 

recombinante visando determinar se a estrutura da proteína selvagem foi preservada 

é o Dicroismo Circular (GUEDES, 2011). A estrutura secundária de uma molécula 

pode ser determinada pela espectroscopia Dicroísmo Circular (DC), que se baseia na 

diferença de absorção entre a luz circulamente polarizada à esquerda e luz 

circularmente polarizada à direita, em moléculas opticamente ativas, a exemplo os 

dendrímeros, carbohidratos e proteínas.  DC = ER – EL. 

Quando a molécula interage com a luz circulamente polarizada provoca uma 

alteração nesta luz incidente. A técnica do DC está baseada nesta alteração da luz 
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incidente. O dicroísmo circular está na região do espectro eletromagnético referente 

ao extremo ultravioleta cujo comprimento de onda se estende de 190 a 250nm e é de 

extrema valia para determinar a composição de misturas quirais, mudanças 

conformacionais de macromoléculas, bem como a interação dessas macromoléculas 

com outras moléculas menores, principalmente as aquirais. Basicamente, uma 

molécula apresenta DC quando ela é quiral e contém um cromóforo (GUEDES, 2011). 

Após a purificação da proteína recombinante, feita diálise e diluição da proteína 

para remover o tampão de estoque e possibilitar a leitura óptica sem interferência, 

através do espectrofotômetro do Dicroismo Circular. O resultado obtido pelo 

Dicroísmo Circular da proteína AaeHis mostra que a proteína recombinante obtida está 

estruturada e a elipticidade molar (Figura 12) indica a persistência da sua estrutura 

secundária com presença de alfa hélice e folhas betas, assim como giros.  

O confronto dos dados obtidos pelas análises da proteína nativa através da 

predição (Figura 11) e da recombinante por dicroísmo circular mostra resultados 

discordantes, sendo a estrutura da proteína nativa parcialmente mantida na proteína 

recombinante. A análise do dicroismo circular (CD) foi padronizada para padrões de 

proteínas com estrutura definida. Na maioria das vezes as proteínas utilizadas nesta 

padronização foram proteínas globulares (comunicação pessoal)1; e proteínas com 

estrutura diversificada, como Aae, podem ter a predição divergente do que é 

observado pela análise do CD. Por outro lado, a reconstituição da proteína após a 

obtenção em corpúsculo de inclusão pode ter alterado a estruturação da recombinante 

em relação à proteína selvagem. As desordens encontradas na estrutura podem 

também ser resultado de congelamentos e descongelamentos subseqüentes à 

clonagem da proteína recombinante, bem, como aos processos de diálise e diluição 

da proteína para possibilitar a leitura óptica através do espectrofotômetro do Dicroismo 

Circular. Essas alterações podem, em alguns casos, interferir no perfeito desempenho 

das funções da proteína recombinante. 

Estudos anteriores mostraram que anticorpos IgG presentes no soro de pacientes com 

periodontite agressiva reconhecem os carboidratos sorotipo específicos do 

lipopolissacarídeo (LPS) (NAKASHIMA et al 1998) e proteínas de membrana externa 

de A. actinomycetemcomitans (CALIFANO et al., 1997; EBERSOLE et al., 1995; 

                                                           
1 Informação pelo Dr. Enéas de Carvalho para avaliação e análise dos dados de experimentos realizados 

no laboratório de Biotecnologia do Instituto Butantan. 
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KOMATSUWA et al., 2002).  Entre as proteínas de membrana externa que induzem 

resposta de anticorpos, detectáveis no soro de pacientes com periodontite agressiva 

destacam-se as proteínas de membrana externa Omp100, Omp64, Omp39, Omp29, 

Omp18 e Omp16, designadas com base em sua massa molecular (KOMATZUWA et 

al., 2002). Aae não figura entre as proteínas de membrana externa de A. 

actinomycetemcomitans descritas por Komatzuwa et al. (2002), e sua capacidade 

imunogência ainda não é conhecida. 

Os dados de resposta de anticorpos contra A. actinomycetemcomitans e seu 

papel na proteção do hospedeiro são contraditórios. Apesar da extensa literatura 

associando A. actinomycetemcomitans com a periodontite agressiva, dados recentes 

mostraram que não há diferença na resposta de anticorpos contra este organismo e a 

periodontite agressiva ou crônica, nas formas localizada ou generalizada (HWANG et 

al., 2013).  

Os dados do presente estudo indicam que o gene aae é encontrado no 

cromossomo de todas as amostras analisadas, porém a resposta de IgG sérica contra 

a célula total de A. actinomycetemcomitans não foi acompanhada por resposta contra 

Aae quando analisamos o soro de pacientes com periodontite agressiva. 

Os dados aqui apresentados demonstraram que Aae não figura entre os 

principais imunógenos de A. actinomycetemcomitans, após a infecção natural pela 

bactéria, sugerindo que Aae é pouco imunogênica.  Essa pode ser uma estratégia do 

micro-organismo para aumentar a eficiência de colonização, visto que Aae constitui 

um dos principais mecanismos que favorecem a interação da bactéria com o epitélio.  

A resposta contra Aae não é induzida mesmo em pacientes infectados com 

sorotipo b, considerado de maior virulência e que atinge altos níveis no hospedeiro. 

Embora a colonização por A. actinomycetemcomitans sorotipo b induza altos títulos 

de anticorpos, estes podem não ter amplo papel protetor, por não terem como alvo 

uma das principais adesinas que mediam a interação da bactéria com células 

epiteliais. 

Alguns microorganismos usam proteínas não imunogênicas para possibilitar a 

colonização sem reconhecimento pelo hospedeiro e evadir da resposta imune. 

Helicobacter pylori coloniza a mucosa gástrica evitando o reconhecimento do sistema 

imune inato pela expressão de uma flagelina menos imunogênica que não é 

reconhecida pelo TLR5 (GEWIRTZ et al., 2004). A ausência de resposta de anticorpos 

contra a adesina Aae no soro de pacientes que exibem altos títulos de anticorpos 
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contra a célula total de A. actinomycetemcomitans sugere que Aae, embora promova 

a colonização, também não seria reconhecida prontamente pelo hospedeiro, 

induzindo a resposta imune. 

É interessante notar que o único soro apresentando altos títulos de IgG contra 

Aae foi o soro de um paciente reativo ao sorotipo c de A. actinomycetemcomitans. 

Embora este sorotipo seja altamente prevalente no Brasil em pacientes com 

periodontite agressiva (KAWAMOTO et al., 2009), os dados sugerem que este 

sorotipo induz a baixa resposta de anticorpos contra a célula total (ANDO et al., 2010).  

A obtenção de anticorpos policlonais produzidos pela inoculação da proteína 

purificada associada à adjuvante em camundongos poderia ser um modelo promissor 

para testar a possibilidade destes anticorpos efetivamente reduzirem a colonização do 

epitélio e a reabsorção óssea induzida pelo agente. No entanto, os experimentos 

adicionais para testar o efeito destes anticorpos na progressão da periodontite 

experimental induzida por A. actinomycetemcomitans em roedores não poderão ser 

realizados, devido à especificidade de Aae por células de humanos e outros primatas 

(YUE et al., 2007), mas o papel destes anticorpos pôde ser testado em linhagem de 

células epiteliais humanas in vitro.   

As proteínas autotransportadas, como Aae seriam um alvo potencial a ser usado 

como antígeno vacinal, de maneira similar ao que ocorre com proteínas 

autotransportadas em outros organismos (WELLS et al., 2007), como Ata de 

Acinetobacter baumannii (BENTACOUR et al., 2012) o domínio passageiro de 

proteínas autotransportadas de E. coli enterotoxigênica (HARRIS et al., 2011) e Hap 

de Haemophilus influenzae (LIU et al., 2004). 

Assim, a indução de resposta específica contra Aae poderia exercer um papel 

no controle/prevenção da infecção por A. actinomycetemcomitans sorotipo b e 

possivelmente agiria limitando a progressão da periodontite agressiva causada por 

este agente.  

 Anticorpos contra a proteína Hap de Haemophilus influenzae, homóloga a Aae, 

promoveram grande redução na densidade da colonização nasofaríngea em 

camundongos, em modelo experimental de desafio com cepas heterólogas de H. 

influenzae não-tipável (CUTTER et al., 2002).  

Tendo em vista que o hospedeiro colonizado por A. actinomycetemcomitans não 

apresenta anticorpos gerados diretamente contra Aae e esta adesina já tenha sido 

confirmada como importante para adesão as células epiteliais (ROSE et al., 2003; 
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YUE et al., 2007), anticorpos direcionados contra a adesina poderiam exercer um 

papel importante no controle da infecção. 

No presente estudo, foram obtidos anticorpos policlonais em camundongos 

contra Aae e contra seu possível domínio efetor P40 e foi determinada a efetividade 

destes na redução na capacidade de adesão do patógeno a células epiteliais mediada 

por Aae e sua capacidade opsonizante em macrófagos murinos.  

Estudos demonstraram que o peptídeo com 40 aminoácidos (201–240) na 

porção N-terminal, região a montante às repetições do domínio de efetor de Aae (P40), 

é o responsável por mediar a adesão da proteína a células epiteliais bucais (BECs) 

(FINE et al, 2010). Entre vários peptídeos no domínio efetor encontrado na porção N-

terminal, os autores demonstraram que P40 media a adesão a queratinócitos epiteliais 

humanos (TW2.6), e células epiteliais de pulmão (TERT), e células endoteliais 

(HUVEC), visto que o tratamento das células com este peptídeo impediu a adesão da 

bactéria em 50%.  

A estratégia utilizada para obtenção dos anticorpos vem sendo testada para o 

desenvolvimento de diversas vacinas. O uso de proteínas purificadas que teriam 

reduzida capacidade imunogênica justificaria o uso de um componente que 

impulsionasse a resposta imunológica. O hidróxido de alumínio é o adjuvante mais 

utilizado e está licenciado para uso em vacinas no Brasil. No nosso estudo, a 

inoculação de AaeHis ou do peptídeo P40 associados a hidróxido de alumínio foi capaz 

de induzir a formação de anticorpos policlonais contra a adesina Aae e contra o 

peptídeo P40, localizado no domínio efetor. Para o peptídeo, que por ser muito 

purificado e de tamanho reduzido e consequentemente de menor potencial de 

imunogenicidade, foi adicionado ainda um carreador que potencializou a geração de 

resposta imune. 

Os títulos de anticorpos séricos obtidos de camundongos desafiados 

intraperitonealmente com os AaeHis e P40 foram determinados por ELISA utilizando a 

proteína recombinante AaeHis. Em ambos os casos, foi possível a obtenção do soro 

hiperimune como pode ser constado pelos dados mostrados nas figuras 15 e 16.  

Após a obtenção dos soros hiperimunes contra AaeHis e contra o P40, visamos 

então determinar se os anticorpos teriam algum papel no controle da infecção 

bacteriana. O primeiro ensaio visou a determinação do papel dos soros hiperimunes 

no controle da adesão a células epiteliais mediada por Aae. A amostra padrão SUNY 

465 foi utilizada, pois esta havia sido previamente usada em estudo associando a 
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adesina Aae à capacidade de adesão às células epiteliais, em ensaio com célula KB 

(ROSE et al., 2003). Os resultados indicam que os soros inativados não diminuíram a 

viabilidade da amostra padrão SUNY 465, utilizada neste estudo. Isto não significa 

que A. actinomycetemcomitans resista aos fatores mediados pelo sistema 

complemento, pois o complemente foi previamente inativado.  

A escolha da linhagem celular para realizar o ensaio de inibição da adesão 

mediada por Aae por anticorpos dirigidos a esta proteína foi feita baseada no fato 

desta ter sido descoberta em ensaio com célula KB (ROSE et al., 2003). Isto é um 

dado relevante, pois o receptor para Aae não é encontrado em células epiteliais 

testadas de outras espécies como camundongos, sendo expresso em células do 

epitélio bucal de humanos e primatas do velho mundo (YUE et al., 2007), mas não há 

relato se esses são expressos em todas as células epiteliais humanas de linhagem.  

A interação entre células do hospedeiro e A. actinomycetemcomitans promove 

eventos de sinalização resultando na expressão aumentada dos mediadores 

inflamatórios GM-CSF, TNF-α e ICAM-1 (UMEDA et al., 2013), porém ainda não foram 

completamente elucidados os componentes bacterianos responsáveis pelo 

desencadeamento de cada evento no hospedeiro. Eventos que evidenciam o 

recrutamento de componentes celular após a adesão de A. actinomycetemcomitans a 

células epiteliais já foram observados como alteração na morfologia da célula, 

perturbações no citoesqueleto, recrutamento de F-actina e polimerização da actina, 

além de alterações nas concentrações intracelulares de cálcio (GUTIÉRREZ-

VENEGAS et al., 2007). Entretanto, a sinalização celular promovida pela adesão 

mediada pelo Aae ainda não é conhecida.  

Existe variação na expressão de receptores entre tipos e linhagens de células 

estudadas. Por exemplo, a expressão de mRNA de TLR 2 e 4 varia entre tipos 

celulares, sendo a expressão de mRNA de TLR4 é muito maior em HGFs (células 

primárias de tecido conjuntivo) e OBA-9 do que HGECs (linhagens de células 

primárias de epitélio gengival), enquanto a expressão de TLR2 é menor em OBA-9 do 

que nas duas linhagens primárias estudadas (KINANE et al., 2006). Desta forma, há 

a necessidade de escolha da linhagem adequada para o estudo de cada adesina, 

sendo a linhagem de células KB adequada para o estudo de Aae (ROSE et al., 2003). 

 A amostra padrão SUNY 465 foi utilizada, pois esta havia sido previamente 

usada em estudo associando a adesina Aae à capacidade de adesão às células 

epiteliais, em ensaio com célula KB (ROSE et al., 2003).  
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A ação do soro hiperimune sobre algumas bactérias é reconhecidamente letal 

sobre os microorganismos em apenas alguns minutos, em parte devido a 

componentes do sistema complemento ainda em atividade nestes soros. Foi 

verificado que o tratamento do soro interfere na eficiência da ação de anticorpos sobre 

os epítopos de interesse do anticorpo testado (NAMEKAR et al., 2012). No entanto, 

no presente estudo, o complemento presente nos soros foi inativado. Os resultados 

indicam que os soros inativados não diminuíram a viabilidade da amostra padrão 

SUNY 465, utilizada neste estudo.  

Os resultados aprentados conforme a figura 17, demonstram que os soros 

policlonais não foram capazes de reduzir a capacidade de adesão mediada por Aae 

às células epiteliais. Para o soro anti Aae é possível que este fato seja atribuído à 

ação de anticorpos em epítopos diferentes dos responsáveis pela adesão da bactéria 

às células epiteliais. Com base nesta hipótese, foram testados também os anticorpos 

direcionados ao domínio efetor P40, descrito pela literatura (FINE et al., 2010).  

Anticorpos contra outros domínios, como o domínio de translocador de Aae também 

poderiam ser testados (WELLS et al., 2007; HARRIS et al., 2011) 

Ao contrário de anticorpos contra a proteína homóloga Hap de H. influenzae que 

promovem redução da adesão do patógeno a células pulmonares (YAO et al., 2010), 

os anticorpos produzidos contra Aae não apresentaram a capacidade de inibir a 

ligação de A. actinomycemcomitans às células epiteliais, possivelmente devido a 

outras adesinas desta espécie, como OMP100, que também promovem a ligação a 

células epiteliais (YUE et al., 2007). 

A ação dos anticorpos pode também incluir a eliminação indireta através do 

processo de opsonização, no qual o anticorpo se liga ao antígeno pela porção Fab e 

os fagócitos são atraídos ao local e ligam-se ao anticorpo na sua porção Fc, facilitando 

a fagocitose e consequente eliminação do patógeno. Pode ocorrer ainda a liberação 

dos subprodutos do sistema complemento C3b e C4b, que depositados na superfície 

da célula bacteriana, ajudariam na eliminação do patógeno (PARHAM, 2009).  

As adesinas precisam ser expostas na superfície do patógeno para interagir e 

colonizar os tecidos do hospedeiro. Por outro lado, esta exposição torna-as 

vulneráveis à detecção e controle pelo hospedeiro. Os anticorpos direcionados contra 

estas adesinas podem agir na eliminação indireta do patógeno, promovendo a 

opsonização atraindo células de defesa que atuam diretamente para eliminar o 
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patógeno (CARVALHO et al., 2012). A avaliação da capacidade opsonizante dos 

soros policlonais Anti Aae e anti P40 foi realizada.  

Em período de 2 horas, A. actinomycetemcomitans é fagocitado por macrófagos 

RAW 264.7, e após 24 horas não são mais detectadas bactérias viáveis na co-cultura 

(ANDO et al., 2014). No presente estudo, o ensaio de interação por 2 horas entre 

fagócitos e a bactéria tratada ou não com soro hiperimune revelou maior quantidade 

de células bacterianas fagocitadas quando estas foram previamente tratadas com 

soro anti Aae, porém sem significância estatística. Por outro lado, o mesmo efeito não 

foi observado quando as células bacterianas foram tratadas com soro anti P40. Os 

dados apresentados (Figura 18) sugerem que anticorpos anti Aae teriam capacidade 

potencial de promover a opsonização e consequentemente aumentar a fagocitose das 

células de A. actinomycetemcomitans por macrófagos, mas anticorpos contra outros 

domínios da proteína Aae deveriam ser testados. Possivelmente anticorpos 

direcionados contra o dominio de passagem, alvo de anticorpos em proteínas 

autotransportadas (WELLS et al., 2007) poderiam apresentar a função opsonizante.  

Outro aspecto avaliado no presente estudo foi a capacidade de ligação de Aae 

com proteínas da matriz extracelular e plasma, uma estratégia muito utilizada por 

patógenos (PATTI et al., 1994). A adesão a proteínas da matriz apresenta interesse 

não somente pela colonização da cavidade oral, mas pela possibilidade também da 

colonização de sítios extra-orais, como esclarecido anteriormente. Embora em 

condições normais uma bactéria não tenha acesso a ECM, um trauma mecânico, 

agentes químicos ou biológicos podem garantir acesso do micro-organismo à matriz 

e a capacidade de ligação com os componentes da matriz seria favorável para a 

próxima etapa da infecção. Uma proteína capaz de ligar-se a múltiplos sítios como 

diferentes células, componentes da ECM e proteínas circulantes é de fundamental 

importância para virulência, por facilitar o acesso e a colonização de diferentes tecidos 

(HAUK et al., 2008).  

Os estudos revelam que proteínas autotransportadas tem capacidade de adesão 

a múltiplos substratos, como Ata de A. baumanni (BETANCOUR et al., 2012) e Hap 

de H. influenzae (FINK et al., 2004), capazes de se ligar também a proteínas da matriz. 

Outra proteína autotransportada que interage com diversos substratos é a proteína 

YadA de Yersinia enterocolitica, que interage com fibronectina, laminina e diversos 

tipos de colágeno (SCHULZE-KOOPS et al., 1992, 1993; TAMM et al., 1993; TERTTI 

et al., 1992). Por outro lado, outras adesinas têm interação com apenas um tipo de 
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proteína como a fimbria Dr de Escherichia coli e a fimbria tipo 3 de Klebsiella 

pneumoniae, que se ligam a apenas um tipo de colágeno (WESTERLUND et al., 1989; 

TARKKANEN et al., 1990) ou a CadF de Campylobacter jejuni que tem especificidade 

para fibronectina (KONKEL et al., 1997).  

Além disso, pode haver redundância de adesinas que se ligam ao mesmo 

receptor como em Treponema denticola, com seus fatores de interação para 

fibronectina e laminina (UMEMOTO et al., 1993; FENNO et al., 1996). 

 A afinidade de A. actinomycetemcomitans a substratos presentes na matriz 

extracelular já havia sido demonstrada para os colágenos tipo I, II, III e V e para 

fibronectina (MINTZ; FIVES-TAYLOR, 1999). A interação com o cólageno na forma 

imobilizada é saturável e dose dependente, sendo necessário pelo menos 2 horas 

para a saturação e não havendo inibibição pelo colágeno solúvel. Esta dinâmica 

sugere que a ligação depende de uma conformação específica do colágeno. O 

mecanismo de interação com a fibronectina acontece com a saturação de receptores 

após incubação por 1 hora, porém é mais complexo do que com os colágenos e 

envolvendo possivelmente mais receptores, proteicos e não proteicos (MINTZ; FIVES-

TAYLOR, 1999). 

Em A. actinomycetemcomitans, foi demonstrada afinidade da proteína de 

superfície Ema A ao colágeno Tipo V e à fibronectina (MINTZ, 2004), enquanto OMP 

100 e OMP 29 interagem com a fibronectina (OUHARA et al., 2006; SILVA et al., 

2016). No entanto outras proteínas da bactéria, envolvidas em processos de adesão, 

podem ser os responsáveis por mediar essa estratégia de colonização e invasão do 

patógeno durante o processo de infecção. 

Para determinar a afinidade de Aae a diferentes substratos, no presente estudo 

foram utilizadas duas estratégias: a obtenção de proteína Aae recombinante 

seguindo-se ensaios testando sua afinidade às pECM e plasma, e a obtenção de 

amostra de A. actinomycetemcomitans mutante deficiente na expressão de Aae, 

seguindo-se comparação da sua afinidade aos subtratos com o comportamento da 

amostra selvagem.  

Para obtenção da amostra mutante foi utilizada transformação natural da 

amostra A. actinomycetemcomitans D7S-1, onde o gene aae foi parcialmente 

substituído por um cassette de resistência à espectinomicina (Figura 3). Algumas 

amostras de A. actinomycetemcomitans são conhecidas pela capacidade natural de 

transformação (SATO et al., 1992; TØONJUM; BUKHOLM; BØOVRE, 1998). A 
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transformação ocorre em muitas bactérias quando estas entram em estado de 

competência, que favorece a captação de DNA do meio externo (DUBNAU, 1999). 

Essa captação foi comprovada para H. Influenzae em fase estacionária durante 

período de carência nutricional (FITZMAURICE et al., 1984). Essa estratégia foi 

testada com sucesso para A. actinomycetemcomitans por WANG et al, 2002 e vem 

sendo utilizada em estudos para confirmar a função de proteínas associadas à 

virulência da bactéria ou genes de função ainda desconhecida. Após a obtenção da 

amostra mutante, foi confirmada a sua capacidade de crescimento em meio de cultura 

equivalente á da amostra selvagem e ausência de expressão da proteína Aae. A 

deleção parcial de aae resultou em ausência de expressão da proteína, como 

demonstrado em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE – Figura 24) seguida de análise 

proteômica da porção excisada do gel.  

De acordo com os resultados obtidos, a proteína AaeHis recombinante apresenta 

capacidade de ligação a diversas proteínas da matriz extracelular e soro (Figura 19), 

de forma semelhante a outras proteínas autotransportadas, apesar das imperfeições 

da estrutura secundária observadas pela análise do dicroísmo em relação à predição 

da proteína Aae nativa. Estas alterações podem ter interferido na capacidade de 

desempenhar a totalidade de suas funções, diminuindo a eficiência das ligações que 

são altamente específicas entre uma proteína e seu receptor.  

Para testar os possíveis substratos na matriz extracelular e soro com adesão 

mediada por Aae, foram testados em ensaios pilotos caseína, albumina, e fetuína, 

sendo que a fetuína apresentou-se como controle negativo mais apropriado (dados 

não apresentados). A fetuína, embora altamente glicosilada, não apresentou afinidade 

a Aae, sendo usada como controle negativo (BARBOSA et al., 2006). Fetuína é uma 

alfaglobulina embrioespecífica, ou antígeno embrionário feto específico. Trata-se de 

uma glicoproteína de tipo alfa-1-globulina que é sintetizada somente durante a vida 

fetal, no fígado, e que, normalmente, desaparece do soro alguns dias depois do 

nascimento do individuo 

(http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Alfa-fetoproteina).  

O presente estudo, através de ensaios com a proteína recombinante AaeHis 

mostraram que Aae tem afinidade às proteínas de matriz extracelular e do soro como 

colágeno tipo V, plasminogênio, fibrinogênio, fibronectina celular, fibronectina 

plasmática e laminina, mas não aos demais colágenos testados (tipos I, III e IV), 

usando substratos imobilizados e adição subsequente de AaeHis (Figura 19). 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Alfa-fetoproteina
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Os ensaios comparativos entre a afinidade aos diferentes substratos das 

amostras selvagem A. actinomycetemcomitans D7S-1 e a mutante A. 

actinomycetemcomitans D7S-1 Δaae mostraram a tendência de interação com os 

substratos confirmados para Aae recombinante. No entanto, a relação entre a 

quantidade de bactérias imobilizadas e a concentração de substrato adicionado na 

sequência foi insuficiente para comprovar o fenômeno de diferença na interação de 

forma significante. Enquanto o nosso estudo foi realizado imobilizando 3 × 108 UFC 

para posterior adição de substrato, nos estudos prévios (BARBOSA et al., 2006; FINK 

et al., 2002) que serviram de modelo para os ensaios realizados neste estudo, da 

mesma forma que nossos ensaios anteriores com a AaeHis, foram usadas proteínas 

da matriz imobilizadas ao invés da bactéria, seguindo-se a adição de proteína testada 

para o receptor na sequência. Além disso, no presente estudo, as bactérias foram 

imobilizadas, e as proteínas receptoras foram adicionadas e quantificadas por sua 

ligação aos anticorpos, diferindo do estudo de Mintz et al (1999), onde houve detecção 

de células bacterianas por anticorpos após sua ligação aos substratos imobilizados. 

No presente estudo foram utilizadas 3×108 UFC/poço devido a possível perda de 

células após a lavagem, e foram testadas concentrações da maior parte dos 

substratos de 0 a 20 μg, visto que estudo anterior mostrou que ocorre saturação 

(MINTZ et al., 1999). No entanto, a visualização das curvas de afinidade dos 

substratos (Figura 25) às células das amostras de A. actinomycetemcomitans D7S-1 

(selvagem) e D7S-1 Δaae (mutante) mostra que não ocorreu, mesmo com a maior 

concentração testada dos substratos, a saturação dos sítios receptores nas bactérias.  

Assim, os dados obtidos com as amostras selvagem A. actinomycetemcomitans 

D7S-1 e mutante A. actinomycetemcomitans D7S-1 Δaae defectiva revelam a 

tendência afinidade de Aae aos substratos plasminogênio, fibrinogênio, laminina e 

fibronectina plasmática, sendo demonstrada diferença estatisticamente significante a 

afinidade de Aae para o plasminogênio (concentração de 10μg/poço) - Figura 25. 

Estes dados suportam os resultados obtidos para os quais a afinidade de Aae 

recombinante foi demostratada para colágeno tipo V, plasminogênio, fibrinogênio, 

fibronectina celular, fibronectina plasmática e laminina. 

É interessante notar que estudos prévios indicaram que A 

actinomycetemcomitans não se liga ao fibrinogênio e à laminina (MINTZ et al., 1999), 

embora o presente estudo tenha mostrado afinidade de Aae a estes substratos.  No 

entanto, deve ser ressaltado que no estudo de Mintz et al. (1999) foi estudada apenas 
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a amostra SUNY 265, enquanto em nosso estudo foi analisado o gene aae da amostra 

HK1651, e a amostra DS7- 1 utilizada para o desenvolvimento da mutante. Existem 

diferenças na sequência do gene aae entre as amostras, e estas diferenças não são 

restritas apenas ao número de repetições na região efetora da ligação às células 

epiteliais (ROSE et al., 2003). Outro fator que dificulta a comparação entre os estudos 

poderia ser relacionado à regulação da expressão do gene aae entre diferentes 

amostras, que é ainda pobremente entendida; Longo et al., 2013 avaliando a 

expressão de genes de virulência de A.actinomycetemcomitans SUNY465 mostraram 

que a transcrição de aae não é regulada pela fase da cultura ou pela condição 

atmosférica. Além disso, Umeda et al. (2013) sugeriram que a transcrição de Aae é 

regulada positivamente pela interação prolongada com célula epitelial. No entanto, 

não existem estes dados sobre a regulação gênica de aae para as amostras avaliadas 

DS7-1 e HK 1651, utilizadas no presente estudo, mas os nossos dados indicam que 

a amostra DS7-1 selvagem tem capacidade de ligação a estes substratos. 

O estudo com a proteína recombinante mostrou que Aae apresenta afinidade à 

fibronectina plasmática (solúvel) e também à fibronectina celular (ancorada à matriz 

extracelular), entretanto com menor afinidade (Figura 19). O resultado da comparação 

entre as amostras selvagem e mutante confirma a tendência de maior ligação da 

amostra selvagem com a fibronectina na forma solúvel (Figura 25), conforme 

demonstrado em ensaios com a Aae recombinante, embora a diferença entre as 

amostras não tenha sido estatisticamente significante, especialmente para a forma 

celular que se encontra ancorada na parede da célula. Estes dados indicam que A. 

actinomycetemcomitans apresenta adesinas redundantes com capacidade de ligação 

à fibronectina, pois além de Aae, as proteínas EmaA (MINTZ, 2004), OMP100 

(OUHARA et al., 2006), e OMP29 (SILVA et al., 2016) ligam-se à fibronectina, 

justificando a alta concentração deste substrato necessária para saturação de sítios 

de ligação na bactéria. A afinidade à fibronectina plasmática pode ser uma estratégia 

da bactéria usada para migrar entre as camadas mais profundas de tecidos de 

hospedeiro até atingir o tecido endotelial e colonizar a região de válvulas cardíacas e 

estabelecer-se na região, seja associada a outras proteínas de matriz ou a receptores 

ainda não descritos na região e em placas de ateroma. Este dado é relevante tendo 

em vista que A. actinomycetemcomitans já foi encontrado em placas de ateroma 

(CALANDRINI et al., 2014) e está fortemente associamente aos casos de endocardite 

infecciosa causada pelas bactérias do grupo HACEK (PATUREL et al., 2004).  
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 A adesão à fibronectina poderia ser uma estratégia utilizada pela bactéria não 

apenas para adesão, como também para invasão à célula epitelial. Por exemplo, 

Campylobacter jejuni utiliza a adesão à fibronectina via proteínas CadF e FlpA para 

iniciar a fosforilação do receptor EGF para iniciar a invasão (EUCKER; KONKEL, 

2012). Também Staphylococcus aureus através da adesão à fibronectina mediada 

pela da proteina A provocou invasão do endotélio e endocartite experimental (PIROTH 

et al., 2008). Por outro lado, a ligação à fibronectina poderia ser uma estratégia do 

hospedeiro para evitar a infecção como promovida por Omp100, que induz a 

expressão de hBD2, um peptídeo antimicrobiano ativo contra A. 

actinomycetemcomitans, após interação com a fibronectina, via MAP quinase 

(OUHARA et al., 2006). Além disso, a adesão à fibronectina celular pode mediar o 

processo de invasão em células endotelias, como ocorre com a proteína A de S. 

aureus (QUE et al., 2005). Este é um aspecto relevante, visto que A. 

actinomycetemcomitans é um organismos intracelular facultativo (ELLEN, 1999).  

A adesão à fibronectina levou ao interesse em mapear o domínio em que havia 

maior afinidade pela Aae, pois as proteínas ligantes de fibronectina são conhecidas 

por interagir com domínios específicos (FINK et al, 2002). O fragmento amino-terminal 

70 kDa da fibronectina, pode ser subdividido em dois domínios: um de 30 kDa (F30), 

que liga-se à heparina (Heparin-binding domain, HBD), e outro de 45 kDa que liga-se 

à gelatina (F45) (Gelatin-binding domain, GBD). Os domínios proteolíticos F30 e F45 

da fibronectina foram testados em ensaio de ELISA modificado e foi demonstrada uma 

afinidade de Aae ao domínio F45 (Figura 19B). Esta afinidade é a mesma apresentada 

pela proteína Hap de H. Influenzae (FINK et al., 2002), indicando que ambas proteínas 

autotransportadas interagem com a fibronectina através do mesmo domínio, o F45.  

Os nossos dados indicam que a adesina Aae é capaz também de ligar-se à 

laminina, visto que o ensaio com a proteína recombinante mostrou esta afinidade 

(Figura 19), e esta afinidade tenha se mostrado apenas quando a maior concetração 

foi utilizada (5µg/poço), conforme a Figura 25. A laminina é um importante 

componente da membrana basal que faz a ligação do epitélio e endotélio ao tecido 

conjuntivo (BARBOSA et al, 2006). A ligação da bactéria com esta glicoproteína 

adesiva poderia ser uma estratégia para aumentar seu arsenal de opções na 

colonização do hospedeiro, além de garantir acesso posterior ao tecido conjuntivo e 

desenvolver infecções em sitíos extra-orais.  
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No entanto, a dinâmica de interação de Aae com o colágeno tipo V foi fraca 

(embora significante) no ensaio com a proteína recombinante, enquanto no ensaio 

com as células bacterianas, não houve diferença entre a mutante e a selvagem, 

embora o ensaio com a mutante tenha resultado em maiores valores de DO 

(indicativos da ligação ao colágeno V) do que a amostra selvagem. Estes dados 

devem ser interpretados com cuidado. Neste último ensaio foi utilizada a forma solúvel 

de colágeno V, cuja estrutura difere daquela do colágeno V imobilizado, o que poderia 

interferir na afinidade ao receptor (MINTZ et al., 1999). Somado a isto, deve ser 

enfatizado que EmaA adere ao colágeno V (TANG et al., 2008) e seria possível que 

alterações na membrana externa promovidas pela ausência de Aae poderiam expor 

ainda mais este receptor com alta afinidade ao colágeno.  

A adesina Aae mostrou afinidade ao fibrinogênio, e estes resultados foram 

confirmados nos ensaios comparando a mutante defectiva em Aae e a selvagem 

quando as maiores concentrações de fibrinogênio foram empregadas (embora não 

tenha sido observada diferença estatisticamente significante). Fibrinogênio é uma 

proteína plasmática essential para reparação tecidual com papel na hemostasia e 

encontrada em sítios danificados associado à matriz extracelular (BAMFORD et al., 

2007; RIVERA et al., 2007). Em sítios periodontais afetados, onde o sangramento é 

abundante e o tecido é danificado, são encontradas as duas formas de fibrinogênio, 

solúvel e imobilizada. Outros fatores associados a virulência de patógenos tem 

afinidade a fibrinogênio. Por exemplo, OppA de Treponema denticola tem ligação com 

ambas as formas de fibrinogênio (BAMFORD et al., 2007).  A ligação à forma solúvel 

de fibrinogênio pode servir para aquisição do nutriente (BAMFORD et al., 2007), além 

de dificultar a detecção do patógeno e sua conseqüente eliminação pelo sistema 

imune (BAMFORD et al., 2007; RIVERA et al., 2007). A ligação de adesinas ao 

fibrinogênio imobilizado favorece a colonização e invasão, além de modular a 

interação com ateromas (BAMFORD et al., 2007; PIROTH et al., 2008).  

Aae foi capaz de ligar-se ao plasminogênio, resultado observado em ensaios 

com a proteína recombinante e também no ensaio comparativo entre as amostras 

selvagem e mutante defectiva em Aae, quando foi usado plasminogênio na 

concentração de 10µg/poço.  Não foram encontrados dados na literatura sobre a 

ligação de A. actinomycetemcomitans ao plasminogênio, mas os dados do presente 

estudo indicam que a amostra DS-7 é capaz de ligar-se a este substrato. 

Plasminogênio é uma proteína encontrada no plasma humano, quando ligado é 
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ativado por proteólise e convertido em plasmina e angiostatina. A serinoprotease 

plasmina dissolve coágulos e está envolvida em muitos processos celulares enquanto 

a angiostatina inibe a angiogênese. Dentre as funções do plasminogênio destacamos 

a interferência em processos de proliferação cellular e organização da estrutura da 

matriz extracellular, além da remodelação tecidual e envolvimento nos processos de 

adesão das células entre si e a diversos substratos. A adesão da bactéria ao 

plasminogênio e sua ativação subsequente permitem que a bactéria degrade a matriz 

extracelular do hospedeiro e membranas basais através da atividade direta de 

protease da plasmina ou pela ativação de metaloproteases da matriz (MMP) do 

hospedeiro pela plasmina o que pode facilitar a disseminação bacteriana pela 

degradação da matriz extracelular (BRISSETE et al., 2009). A capacidade de ligação 

ao plasminogênio confere à Borrelia burgdorferi a capacidade de atravessar 

monocamadas de células endoteliais. A plasmina associada à B. burgdorferi pode 

ainda degradar fibronectina, laminina e vitronectina, induzir a liberação de MMP-9 

(gelatinase) e MMP-1 (colagenase) de células humanas e ativar pro-MMP-9, iniciando 

a cascata que leva à degradação das membranas basais (BRISSETTE et al., 2009). 

Assim, a interação de A. actinomycetemcomitans com o plasminogênio conferida pela 

adesina Aae, como demonstrado no presente estudo, pode representar um fator de 

virulência adicional, proporcionando sua permanência no sitío de infecção afetado 

pelo dano tecidual e seria importante mecanismo envolvido na sua associação com a 

endocardite.  

Maiores estudos para elucidar a cascata que ocorre no hospedeiro, decorrente 

da interação de Aae com as proteínas da matriz extracelular e soro devem ser 

realizados, visando avaliar o papel desta adesina na virulência do micro-organismo, 

não apenas na doença periodontal, mas também em infecções extra-orais por A. 

actinomycetemcomitans. 
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CONCLUSÕES 

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

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

adesão da amostra a células epiteliais KB; 

• Apesar de pacientes com periodontite agressiva responderem com anticorpos 

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

ocorre resposta de anticorpos séricos contra a adesina Aae. 

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

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

como opsonizante para estimular a fagocitose por macrófagos murínicos. 

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

plasminogênio, fibrinogênio, fibronectina celular e plasmática, laminina e 

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

devido à ligação ao domínio F45 de fibronectina. 

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

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

observada tendência de ligação ao fibrinogênio, fibronectina plasmática, 

laminina.  

 

 

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

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

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

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

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

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

importância na colonização por A. actinomycetemcomitans não apenas da cavidade 

oral, mas também de sítios extra-orais.  

. 
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APENDICE 

Reações de PCR complementares para confirmação da substituição de parte de aae pelo cassete 

de resistência à espectinomicina. 

As células resistentes a espectinomicina foram submetidas a confirmação da recombinação na 

região de aae por PCR direto a partir das colonias (Colony PCR), seguindo-se subcultura em meio 

seletivo, extração de DNA e nova confirmação por PCR. Essa segunda confirmação incluiu tanto a 

determinação da presença do cassete de Resistência à espectinomicina, como a determinação da 

diferença no tamanho final do amplicom das regiões H1 até H2 e regiões intermediarias H1SPE E 

SPEH2 entre a amostra selvagem e mutante.  

 

REGIÕES H1 ATÉ H2 

Para confirmar a diferença no tamanho das amostras após a reação de transformação natural que 

resultou na mutante com o gene aae interrompido pelo cassete de resistência à espectinomicina foi 

realizado um PCR com os primers (conforme figura 3 e tabela 2) P1 e P6, que amplificam toda a região 

à montante e jusante do gene aae intacto ou interrompido pelo cassete de resistência. 

As reações de amplificação foram compostas de 80 ng de DNA cromossomal das amostras A. 

actinomycetemcomitans D7S-1 e A. actinomycetemcomitans D7S-1 Δaae , 0,2 µM (0,5 μl de solução 

estoque a 10 µM) de cada oligonucleotídeo, 2,5 μl de 10x tampão (NEB Buffer, New England Biolabs, 

Ipswich, MA, EUA), 0,5 μl de dNTP (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) a 10 mM (200 µM); 1,25 U Taq 

NEB (New England Biolabs, Ipswich, MA, EUA), e água deionizada ultrapura completando um total 

de reação de 25 μl.  

A reação de amplificação foi realizada em termociclador (Perkin Elmer, GeneAmp PCR System 

2400, EUA), após padronização, com desnaturação inicial a 94oC por 5 min, seguindo-se 30 ciclos de 

94oC por 1 min, 42oC por 1 min, 72oC por 4 minutos e extensão final de 72°C por 10 minutos.  Os 

produtos foram submetidos a eletroforese em gel de agarose 1%, observando-se a diferença esperada de 

aproximadamente 300pb entre as amostras com produtos de 3110pb para A. actinomycetemcomitans 

D7S-1 e 2743pb para A. actinomycetemcomitans D7S-1 Δaae. O Plasmidio pLOX-2SPE foi utilizado 

como controle negativo e não foi observado banda. 

 

REGIÕES INTERNAS 

Para confirmar a construção em ordem adequada da amostra A. actinomycetemcomitans D7S-1  

Δaae, cujo gene aae foi interrompido pelo cassette de espectinomicina, foi feita a reação de PCR 

utilizando os primers internos descritos conforme figura 3 e tabela 2, conforme descrito a seguir para 

H1SPE (montante de aae seguido de cassete de espectinomicina) e SPEH2 (cassete de espectinomicina 

seguido de juzante de  aae) 
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REGIÃO H1SPE 

Primers P1 e P4 

As reações de amplificação foram compostas de 80 ng de DNA cromossomal das amostras  A. 

actinomycetemcomitans D7S-1 e A.actinomycetemcomitans D7S-1  Δaae , 0,2 µM (0,5 μl de solução 

estoque a 10 µM) de cada oligonucleotídeo, 2,5 μl de 10x tampão (NEB Buffer, New England Biolabs, 

Ipswich, MA, EUA), 0,5 μl de dNTP (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) a 10 mM (200 µM); 1,25 U Taq 

NEB (New England Biolabs, Ipswich, MA, EUA), e água deionizada ultrapura completando um total 

de reação de 25 μl.  

A reação de amplificação foi realizada em termociclador (Perkin Elmer, GeneAmp PCR System 

2400, EUA), após padronização, com desnaturação inicial a 94oC por 5 min, seguindo-se 30 ciclos de 

94oC por 1 min, 52oC por 1 min, 72oC por 2 minutos e extensão final de 72°C por 10 minutos. Conforme 

esperado apenas a amostra A.actinomycetemcomitans D7S-1  Δaae apresentou amplicom. O Plasmidio 

PLOX-2SPE foi utilizado como controle negativo e não foi observado banda assim como a amostra 

A.actinomycetemcomitans D7S-1. 

A subsequente reação de sequenciamento do amplicom confirmou a ordem correta da construção 

da mutante DS7-1 Δaae, inclusive com a presença da sequência utilizada para contrução da fita de DNA 

doador intercalando as regiões (região da enzima de restrição Sal  I). O alinhamento do resultado de 

sequenciamento demonstrou a regiao H1 seguida pela sequencia do cassete de espectinomicina. 

 

REGIÃO SPE H2 

Primers P3 e P6 

As reações de amplificação foram compostas de 80 ng de DNA cromossomal das amostras  A. 

actinomycetemcomitans D7S-1 e A.actinomycetemcomitans D7S-1  Δaae , 0,2 µM (0,5 μl de solução 

estoque a 10 µM) de cada oligonucleotídeo, 2,5 μl de 10x tampão (NEB Buffer, New England Biolabs, 

Ipswich, MA, EUA), 0,5 μl de dNTP (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) a 10 mM (200 µM); 1,25 U Taq 

NEB (New England Biolabs, Ipswich, MA, EUA), e água deionizada ultrapura completando um total 

de reação de 25 μl.  

A reação de amplificação foi realizada em termociclador (Perkin Elmer, GeneAmp PCR System 

2400, EUA), após padronização, com desnaturação inicial a 94oC por 5 min, seguindo-se 30 ciclos de 

94oC por 1 min, 52oC por 1 min, 72oC por 2 minutos e extensão final de 72°C por 10 minutos. Conforme 

esperado apenas a amostra A. actinomycetemcomitans D7S-1 Δaae apresentou amplicom. O Plasmidio 

PLOX-2SPE foi utilizado como controle negativo e não foi observado banda assim como a amostra A. 

actinomycetemcomitans D7S-1. 
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A subsequente reação de sequenciamento da região confirmou a ordem correta da construção 

inclusive com a presença da sequencia utilizada para contrução da fita de DNA doador intercalando as 

regiões (região da enzima de restrição Sph I). O alinhamento do resultado de sequenciamento 

demonstrou a sequencia do cassete de espectinomicina do plamidio pLOX2-SPE, seguida pela região 

H2. 
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ANEXOS 
Anexo I: Aprovação do comitê de ética de pesquisa em animais 
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Anexo II: Aprovação do comitê de ética de pesquisa em humanos 
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Anexo III: Aprovação do comitê de ética de pesquisa em humanos-UNIFESP
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Anexo IV- Parecer Comitê de ética ICB-USP 
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Anexo V- Parecer Comitê de ética ICB-USP
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Anexo VI : Gene aae de A. actinomycetemcomitans 

 

A seta azul mostra uma das repetições e os círculos vermelhos indicam o inicio das repetições 

encontradas através da análise da seqüência publicada no Gene Bank (cepa HK 1561, AY262734). Em 

verde estão destacados os iniciadores descritos segundo ROSE et al. (2003). 
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Anexo VII- Distribuição dos isolados e cepas padrão em relação à origem, condição periodontal, 

genótipo aae e sorotipo. 

 

Amostra Origem Condição Periodontal  AAE Sorotipo 

Suny 465   1 b 

C34-2 BRASIL Saudável 1 c 

C51-2 BRASIL Saudável 1 c 

443 QUÊNIA Perda Ossea Periodontal 1 c 

FDCY4   2 b 

G104-2 BRASIL Periodontite Cronica 2 b 

Aa1 BRASIL Periodontite Agressiva 2 c 

A24 BRASIL Periodontite Agressiva 2 c 

S3-2 BRASIL Periodontite Agressiva 2 c 

G10-2 BRASIL Periodontite Cronica 2 c 

G42-3 BRASIL Periodontite Cronica 2 c 

G59-3 BRASIL Periodontite Cronica 2 c 

G92-1 BRASIL Periodontite Agressiva 2 c 

G101 BRASIL Periodontite Agressiva 2 c 

G101-2 BRASIL Periodontite Agressiva 2 c 

G103-1 BRASIL Periodontite Cronica 2 c 

G105-2 BRASIL Periodontite Cronica 2 c 

C12-2 BRASIL Saudável 2 c 

C12-3 BRASIL Saudável 2 c 

C19-4 BRASIL Saudável 2 c 

184 SUÉCIA Periodontite Agressiva 2 c 

250 SUÉCIA Periodontite Agressiva 2 c 

252 SUÉCIA Periodontite Agressiva 2 c 

254 SUÉCIA Periodontite Agressiva 2 c 

420 QUÊNIA Perda Ossea Periodontal 2 c 

721 QUÊNIA Perda Ossea Periodontal 2 c 

1522 JAPÃO Perda Ossea Periodontal 2 c 

G92-3 BRASIL Periodontite Agressiva 2  

C21-1 BRASIL Saudável 3 a 

C27-1 BRASIL Saudável 3 a 

HK 1651   3 b 

JP2   3 b 

A26 BRASIL Periodontite Agressiva 3 b 

G111-1 BRASIL Periodontite Agressiva 3 b 

G121-2 BRASIL Periodontite Agressiva 3 b 

181 SUÉCIA Periodontite Agressiva 3 b 

194 SUÉCIA Periodontite Agressiva 3 b 

AaIs JAPÃO Periodontite Cronica 3 b 

S4-1 BRASIL Periodontite Agressiva 3 c 

S4-6 BRASIL Periodontite Agressiva 3 c 
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1519 JAPÃO Perda Ossea Periodontal 3 c 

ATCC29523   4 a 

C2-1 BRASIL Saudável 4 a 

707 QUÊNIA Perda Ossea Periodontal 4 a 

1515 JAPÃO Perda Ossea Periodontal 4 b 

C57-1 BRASIL Saudável 5 c 

1583 JAPÃO Perda Ossea Periodontal 5 f 
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Anexo VIII- Soros de pacientes utilizados, diagnóstico da saúde periodontal, 

idade, gênero e raça. 

Paciente Diagnost idade Genero etnia 

  

Paciente Diagnost idade Genero etnia 

1020-06  PAG 24 F AFR 003-A1 PAL 19 F AFR 

1023-06 PAG 25 M AFR 008-A1 PAL 18 F AFR 

1024-06 PAG 25 F CAUC 10024-99 PAL 17 F AFR 

1025-06 PAG 20 F CAUC 10045-00 PAL 21 F AFR 

1026-06 PAG 25 F AFR 1001-05  Saud 31 F CAUC 

1027-06 PAG 30 F AFR 1003-05  Saud 25 F ASIAT 

1028-06 PAG 29 M AFR 1008-05  Saud 20 F CAUC 

1029-06 PAG 18 F AFR 1006-05  Saud 34 F ASIAT 

1030-06 PAG 25 M CAUC 1004-05  Saud 38 M CAUC 

1021-06 PAG 30 F AFR 10008-98 Saud 14 M CAUC 

1022-06 PAG 24 F CAUC 10084-00 Saud 20 F AFR 

10013-99 PAL 17 F CAUC 10065-00 Saud 19 M AFR 

10032-99 PAL 24 M AFR 10054-00 Saud 31 F CAUC 

1009-98 PAL 16 F AFR 10076-00 Saud 39 M CAUC 

002-A1 PAL 24 F AFR 10091-00 Saud 47 F CAUC 

10028-99 PAL 24 M ASIAT 10090-00 Saud 40 F CAUC 

10021-99 PAL 16 F AFR 10041-00 Saud 17 M CAUC 

10048-00 PAL 18 F AFR 10057-00 Saud 28 F AFR 

10029-99 PAL 19 F AFR 10035-00 Saud 20 F CAUC 

10066-00 PAL N/D F CAUC 10037-00 Saud 22 F CAUC 

10052-00 PAL 23 F CAUC 10039-00 Saud 19 F CAUC 

0001-A1 PAL 22 M CAUC 10034-00 Saud 19 F AFR 

10011-98 PAL 15 F CAUC 10003-98 Saud 23 F CAUC 

10018-99 PAL 21 F CAUC 10005-98 Saud 19 F CAUC 

10019-99 PAL 19 F CAUC 1002-98 Saud 27 F CAUC 

10073-00 PAL 28 F CAUC 1004-98 Saud 23 F AFR 

011-A1 PAL 13 F CAUC 10058-00 Saud 17 F AFR 

10020-99 PAL 22 F AFR           

 

PAG-Periodontite Agressiva Generalizada, PAL-Periodontite Agressiva Localizada e Saud-Saudáveis. 
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Anexo IX  - Níveis de IgG séricos reativos à Aae em pacientes doentes e Fx Aae = 

Valor médio da D.O –[mc + 2x dpc] 

Paciente Diagnost DO  norma- aae Fx Aae 

1020-06  PAG 0,313 -1,021 

1023-06 PAG 1,312 -0,094 

1024-06 PAG 0,803 -0,603 

1025-06 PAG 0,980 -0,425 

1026-06 PAG 0,466 -0,869 

1027-06 PAG 0,323 -1,012 

1028-06 PAG 0,289 -1,117 

1029-06 PAG 0,121 -1,214 

1030-06 PAG 0,227 -1,107 

1021-06 PAG 0,649 -0,686 

1022-06 PAG 1,069 -0,266 

10013-99 PJL 0,575 -0,903 

10032-99 PJL 0,596 -0,809 

1009-98 PJL 0,320 -1,086 

002-A1 PJL 0,640 -0,766 

10028-99 PJL 0,690 -0,771 

10021-99 PJL 1,038 -0,368 

10048-00 PJL 0,554 -0,851 

10029-99 PJL 0,757 -0,649 

10066-00 PJL 0,727 -0,678 

10052-00 PJL 0,375 -1,030 

0001-A1 PJL 0,616 -0,790 

10011-98 PJL 0,967 -0,511 

10018-99 PJL 0,563 -0,915 

10019-99 PJL 0,324 -1,082 

10073-00 PJL 0,538 -0,868 

011-A1 PJL 0,122 -1,283 

10020-99 PJL 0,922 -0,483 

003-A1  PJL 0,191 -1,215 

008-A1 PJL 0,361 -1,045 

10024-99 PJL 0,623 -0,638 

10045-00 PJL 0,498 -0,908 
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Anexo X - Níveis de IgG séricos reativos à Aae em pacientes saudáveis e Fx Aae = 

Valor médio da D.O –[mc + 2x dpc] 

Paciente Diagnost DO  norma- aae Fx Aae 

1001-05  Saud 0,269 -1,102 

1003-05  Saud 1,244 -0,518 

1008-05  Saud 0,468 -0,904 

1006-05  Saud 0,586 -0,850 

1004-05  Saud 0,597 -0,775 

10008-98 Saud 0,452 -0,920 

10084-00 Saud 0,419 -0,952 

10065-00 Saud 0,321 -1,051 

10054-00 Saud 0,480 -0,891 

10076-00 Saud 0,382 -0,990 

10091-00 Saud 0,457 -0,914 

10090-00 Saud 0,536 -0,835 

10041-00 Saud 0,471 -1,066 

10057-00 Saud 0,419 -0,952 

10035-00 Saud 0,692 -0,926 

10037-00 Saud 0,650 -0,986 

10039-00 Saud 0,456 -0,918 

10034-00 Saud 0,984 -0,754 

10003-98 Saud 0,402 -0,970 

10005-98 Saud 0,462 -0,909 

1002-98 Saud 0,250 -1,121 

1004-98 Saud 0,361 -1,011 

10058-00 Saud 0,423 -0,948 
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Anexo XI- Níveis de IgG séricos reativos ao LPS em pacientes doentes. Médias das densidades 

ópticas obtidas onde foram subtraídos os brancos e realizada a média dos soros que foram utilizadas 

em todas as placas como controle. Fx Aae = Valor médio da D.O –[mc + 7x dpc] 

.   

Paciente Diagnost A  B C F_ATCC20 F_JP2-20 F-SA-20 

1020-06  PAG 0,072 2,109 0,131 -0,593 1,640 -0,793 

1023-06 PAG 0,062 0,083 1,004 -0,603 -0,386 0,080 

1024-06 PAG 0,106 1,904 0,273 -0,559 1,434 -0,651 

1025-06 PAG 0,140 0,211 0,689 -0,525 -0,258 -0,235 

1026-06 PAG 0,630 2,721 0,809 -0,035 2,252 -0,116 

1027-06 PAG 0,183 0,288 0,239 -0,482 -0,181 -0,685 

1028-06 PAG 0,031 0,094 0,232 -0,634 -0,376 -0,693 

1029-06 PAG 0,219 1,976 0,160 -0,446 1,506 -0,764 

1030-06 PAG 0,047 0,038 0,082 -0,618 -0,432 -0,842 

1021-06 PAG 0,532 0,242 0,550 -0,133 -0,227 -0,374 

1022-06 PAG 0,126 0,160 0,458 -0,539 -0,310 -0,466 

10013-99 PJL 0,071 0,795 0,094 -0,594 0,325 -0,830 

10032-99 PJL 0,787 0,324 0,227 0,122 -0,145 -0,697 

1009-98 PJL 0,172 2,183 0,281 -0,493 1,714 -0,644 

002-A1 PJL 0,035 0,178 0,022 -0,630 -0,292 -0,902 

10028-99 PJL 0,038 0,217 0,453 -0,627 -0,252 -0,472 

10021-99 PJL 0,052 0,071 0,295 -0,613 -0,399 -0,629 

10048-00 PJL 0,227 2,951 0,287 -0,438 2,482 -0,638 

10029-99 PJL 0,052 0,642 0,057 -0,613 0,172 -0,868 

10066-00 PJL 0,112 0,107 0,044 -0,553 -0,362 -0,881 

10052-00 PJL 0,097 0,036 0,557 -0,568 -0,434 -0,367 

0001-A1 PJL 0,273 0,105 0,152 -0,392 -0,365 -0,773 

10011-98 PJL 0,052 0,028 0,322 -0,613 -0,441 -0,602 

10018-99 PJL 0,110 0,105 0,051 -0,555 -0,365 -0,874 

10019-99 PJL 0,179 2,216 0,246 -0,486 1,746 -0,679 

10073-00 PJL 2,173 0,356 0,842 1,508 -0,113 -0,082 

011-A1 PJL 0,281 1,154 0,258 -0,384 0,685 -0,667 

10020-99 PJL 0,475 0,785 0,145 -0,190 0,316 -0,780 

003-A1  PJL 0,195 0,071 0,069 -0,470 -0,398 -0,855 

008-A1 PJL 0,016 1,036 0,147 -0,649 0,566 -0,777 

10024-99 PJL 0,165 1,238 0,341 -0,500 0,768 -0,583 

10045-00 PJL 0,167 0,327 0,136 -0,498 -0,143 -0,789 
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Anexo XII- Níveis de IgG séricos reativos ao LPS em pacientes saudáveis. Médias das densidades 

ópticas obtidas onde foram subtraídos os brancos e realizada a média dos soros que foram utilizadas 

em todas as placas como controle. Fx Aae = Valor médio da D.O –[mc + 7x dpc] 

Paciente Diagnost A  B C F_ATCC20 F_JP2-20 F-SA-20 

1001-05  Saud -0,594 -0,272 -0,645 0,071 0,198 0,279 

1003-05 Saud -0,539 -0,339 -0,773 0,126 0,131 0,152 

1008-05  Saud -0,564 -0,387 -0,638 0,101 0,083 0,287 

1006-05  Saud -0,626 -0,415 -0,861 0,039 0,055 0,063 

1004-05  Saud -0,523 -0,314 -0,794 0,142 0,156 0,130 

10008-98 Saud -0,623 -0,338 -0,850 0,042 0,132 0,074 

10084-00 Saud -0,314 -0,410 -0,840 0,351 0,060 0,085 

10065-00 Saud -0,561 0,166 -0,787 0,104 0,635 0,138 

10054-00 Saud -0,508 -0,333 -0,707 0,157 0,137 0,218 

10076-00 Saud -0,574 -0,416 -0,657 0,091 0,054 0,268 

10091-00 Saud -0,367 -0,323 -0,644 0,298 0,147 0,281 

10090-00 Saud -0,482 -0,314 -0,311 0,183 0,155 0,613 

10041-00 Saud -0,580 -0,103 -0,869 0,085 0,366 0,055 

10057-00 Saud -0,454 -0,422 -0,866 0,211 0,048 0,059 

10035-00 Saud -0,598 -0,417 -0,826 0,067 0,052 0,098 

10037-00 Saud -0,542 -0,393 -0,180 0,123 0,076 0,744 

10039-00 Saud -0,609 -0,414 -0,712 0,056 0,056 0,212 

10034-00 Saud -0,616 -0,358 -0,533 0,049 0,112 0,391 

10003-98 Saud 0,070 -0,133 -0,318       

10005-98 Saud -0,197 -0,124 -0,088       

1002-98 Saud -0,199 -0,174 -0,375       

1004-98 Saud -0,217 -0,171 -0,266       

10058-00 Saud -0,229 -0,153 -0,223       

 
  



133  
 

 

 


