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ESTUDO DOS EFEITOS DA TERAPIA FOTODINÂMICA EM PERIODONTITE

INDUZIDA EM RATOS

Aécio Massayoshl Yamada Junior

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi observar a ação da terapia fotodinamica (PDT)
antimicrobiana

do

azul

de

metileno

(AM)

frente

ao

Aggregatibacter

actinomycetemcomitans em estudo in vitro e em periodontite induzida em ratos. No
estudo in vitro foram utilizadas suspensões de cultura de A. Actinomycetemcomitans
selvagens na avaliação de diferentes parâmetros de irradiação na busca de otimizar a
redução bacteriana. No estudo in vivo foram selecionados 20 ratos Wistar machos,
adultos, com massa corpórea semelhante de aproximadamente 300 g. Os animais foram
submetidos a uma antibioticoterapia durante cinco dias. A indução foi elaborada através
da colocação de ligaduras embebidas em A. actinomycetemcomitans por um período de
15 dias. Após este período, observou-se clinicamente e por sondagem a presença da
doença sendo os animais divididos em dois grupos: Grupo RM (n=10) - remoção
mecânica de placa e Grupo RM + PDT (n=10) - remoção mecânica de placa + terapia
fotodinamica. Para a PDT, o azul de metileno a 0,01% foi aplicado topicamente
diretamente nas bolsas periodontais que foram então irradiadas com um laser de
emissão vermelha, A = 660nm, P= 100 mW, t= 54s e E= 5,4 J. Foram realizadas coletas
microbiológicas antes, imediatamente após tratamento, 3 dias e sete dias para análises
por cultura e reação de polimerase em cadeia (PCR). Os resultados microbiológicos
obtidos no experimento in vitro apresentaram uma eficácia da terapia fotodinamica frente
ao A. actinomycetemcomitans, 98,4% quando irradiado com uma energia de 5,4J e
99,9% com energia de 9J. No estudo in vivo, foi obtida uma redução microbiana de
93,5% no grupo RM+PDT, frente a uma redução de 87,7% no grupo RM. No controle do
dia 7 foi observado uma recolonização em ambos os grupos. As análises por PCR
confirmaram a presença do microorganismo em todas as coletas. Estes estudos
sugerem que a terapia fotodinamica pode ser uma alternativa promissora para sua
utilização coadjuvante em periodontia.
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STUDY OF THE EFFECTS OF PHOTODYNAMIC THERAPY
ON INDUCED-PERIODONTITIS IN RATS

Aécio Massayoshl Yamada Junior

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effects of photodynamic
action of methylene blue (MB) against the Aggregatibacter actinomycetemcomitans in
vitro and on periodontitis-induced in rats. The in vitro study used suspensions of A.
actinomycetemcomitans to evaluate the different irradiation parameters to optimize the
bacterial reduction. Twenty four male adult rats, body mass of 300 g were selected for in
vivo study. The animals were submitted to an antibiotic therapy during five days. The
periodontitis

induction was performed

by the ligature

insertion imbibed in A.

actinomycetemcomitans for 15 days. After this period, the disease was confirmed by
clinical and probing aspects. The animals were divided into two groups: Group MR (n=10)
- mechanical plaque removal and Group MR+PDT (n=10) - mechanical plaque removal
+ photodynamic therapy. The MB solution 0.01% (m/w) was topically applied into the
periodontal pockets which were irradiated by a laser in red emission, A = 660nm, P=
100mW, t= 54s e E= 5.4 J. Microbiological samples were collected before, immediately
after treatment, 3 and 7 days to cultural and Polymerase Chain Reaction (PCR) arialysis.
The results of in vitro study showed an antimicrobial efficacy of PDT against A.
actinomycetemcomitans: reduction of 98.4% when the samples were irradiated with 5.4J
and 99.9%, with 9J. The in vivo results showed reduction of 93.5% for Group MR+PDT
and 87.7% for Group MR. The analysis on day 7 showed a recolonization in both groups.
The PCR analysis confirmed the presence of the microorganism in all samples. This
study suggests that the photodymnamic therapy could be a promising adjunctive therapy
to periodontal treatment.
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LISTA DE SIGLAS E/OU ABREVIATURAS

AM - azul de metileno
AOT - azul de orto-toluidina
% - porcentagem
|iL - microlitro
\igímL - micrograma por mililitro
mg/mL - miligrama por mililitro
°C - grau centígrado
cm^ - centímetro quadrado
C O 2 - dióxido de carbono
DE - densidade de energia
DP - densidade de potência
E - energia
EDTA - ácido etileno diamino tetracético
FS - fotossensibilizador
h - hora
He-Ne - hélio-neónio
ICB - Instituto de Ciências Biomédicas
J - joule
LEDs - light emitting diodos - diodos emissores de luz
L- - /aser ausente
L+ - /aser presente
min - minuto
mL - mililitro
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VI

mW - miliwatt
nm - nanometro
P - potência
PDT - photodynamic

therapy

PBS - phosphate saline buffer-

solução tamponada de fosfato

PCR - polymerase chain reaction - reação de polimerase em cadeia
RM - remoção mecânica
s - segundos
SPF - specific pathogen free - livre de patógenos específicos
t- tempo
X - comprimento de onda
TSA - agar soja triptcaseína
TE - tris EDTA
ufe - unidades formadoras de colonia
USP - Universidade de São Paulo
VM - verde malaquita
VMGA III - viable medium of Göteborg
W-watt

anaerobic

INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Muitas

infecções

estão

associadas

com

a

presença

de

microorganismos na superfície dos tecidos, especialmente as da
cavidade oral.
A doença periodontal é uma infecção local, de repercussão
sistêmica, que afeta os tecidos periodontais tais como a gengiva, o
cemento, o ligamento periodontal e o osso de suporte. Trata-se de
uma infecção local e relativamente superficial, causada por uma
microbiota

específica

organizada

em

biofilme

na superfície

do

elemento dental. Este fato pode acarretar a destruição do osso
alveolar e, se não tratada, na perda do elemento dental. A periodontite
é caracterizada por períodos agudos da destruição dos tecidos
periodontais, alternando com períodos crônicos da doença. Lesões
periodontais são caracterizadas por inflamação da gengiva, migração
apical do epitelio juncional e exposição radicular, resultando na
formação de bolsa periodontal. Formas avançadas da periodontite
envolvem extensas perdas do tecido conjuntivo de suporte. A
transição da saúde para a progressão da doença periodontal é
caracterizada por uma mudança da microbiota subgengival, com uma
progressão de uma microbiota Gram-positiva para uma microbiota
patogênica Gram-negativa. Portanto, o tratamento da periodontite

consiste no controle do biofilme subgengival, raspando e aplainando a
superficie radicular das bolsas periodontais, debridamento do tecido
de granulação e remoção dos fatores adicionais de retenção de
biofilme\ A reavaliação ajuda a verificar a eficiência do tratamento
proposto, ou seja, se ocorreu a completa remissão desta bolsa
periodontal, ou se haverá necessidade de uma intervenção cirúrgica^.
Na microbiota da periodontite, microorganismos como o A.
actinomycetemcomitans

estão

presentes

e

importante no seu desenvolvimento^. O A.

possuem

um

papel

actinomycetemcomitans

sintetiza uma leucotoxina que destrói neutrófilos e monócitos e uma
substância que inativa as células T supressoras. Os dois fatores
podem prejudicar a defesa antibacteriana gengival. Além disso,
produz fatores que reduzem a proliferação de fibroblastos e células
endoteliais e epiteliais, afetando assim a capacidade de resposta do
periodonto à irritação"*.
Quando a raspagem e aplainamento da superfície dental não
solucionam o processo inflamatório, o uso de terapia antibiótica é
também

considerada.

Em

recente

estudo

clínico,

Haffajee

e

colaboradores administraram, coadjuvante ao tratamento periodontal,
a azitromicina, o metronidazol e a doxiciclina'*. Entretanto, o uso de

tais agentes por um longo período de tempo pode

selecionar

microrganismos resistentes^.
Nas áreas da saúde, lasers em baixa intensidade vêm sendo
utilizados com propósitos de não provocarem aumento de temperatura
e, quando associados a fotossensibilizadores podem produzir morte
microbiana. Este processo é conhecido por Terapia Fotodinamica ou
PDT {Photodynamic

Therapyf'^-^.

A PDT consiste na associação de um

fotossensibilizador,

normalmente exógeno, e uma fonte de luz, com o objetivo de provocar
morte

celular.

O

mecanismo

de

ação

se

dá

quando

o

fotossensibilizador absorve os fótons de uma fonte de luz com
comprimento de onda ressonante à banda de absorção e seus
elétrons passam a um estado excitado. Na presença de um substrato,
como por exemplo, o oxigênio, o fotossensibilizador ao retornar ao
estado fundamental transfere a energia ao substrato, formando
espécies de vida curta e altamente reativas, como o oxigênio singleto,
que podem provocar sérios danos a microorganismos, via oxidação
irreversível de componentes celulares. Vários autores relatam danos à
membrana celular, às mitocôndrias e ao núcleo celular^'^^'^''.

Particularmente na periodontia, a PDT pode ser indicada como
coadjuvante

terapêutico,

otimizando

o

procedimento

terapêutico

convencionar'"*®.
Relatos de estudos in vitro apresentam

a eficácia

fototerapia frente ao A. actinomycetemcomitans^^'^^,

desta

porém, não com

tanta facilidade na redução microbiana deste microorganismo como
ocorre com os demais patógenos periodontais. Utilizando diferentes
parâmetros de irradiação, procura-se otimizar a ação fototerápica do
azul de metileno a 0,01% frente a este patógeno em experimentos in
vitro e in vivo.
No melhor do nosso conhecimento, a literatura ainda está
carente de estudos da ação da PDT em A.

actinomycetemcomitans

"in vivo". Além disso, os poucos trabalhos relatam o uso de diferentes
fotossensibilizadores,

assim

como

os

parâmetros

de

irradiação

empregados^^'"*^.
Portanto, neste trabalho foi feito um estudo "/>? vitro" para
investigação dos parâmetros de irradiação e uma avaliação "in vivo"
da

ação

da

terapia

actinomycetemcomitans

fotodinamica

antimicrobiana

frente

em periodontite induzida em ratos.

ao

A.

OBJETIVOS

2. OBJETIVOS

•

Analisar

por

espectroscopia

comportamento

do azul de

de

absorção

metileno

na

óptica

presença

o

do A.

actinomycetemcomitans;
•

Avaliar, in vitro, por análise microbiológica, o efeito da terapia
fotodinamica

na

redução

de

A.

actinomycetemcomitans,

associando luz de emissão vermelha e azul de metileno em
duas condições de irradiação;
•

Desenvolver
agressiva

uma metodologia

em

ratos

de indução de

caracterizada

pela

penodontite

presença

de

A.

actinomycetemcomitans]
•

Investigar, in vivo, os efeitos da terapia fotodinamica como
coadjuvante ao tratamento usual de periodontite por remoção
mecânica de biofilme, comparando, por análise microbiológica, a
redução de A.

actinomycetemcomitans.

REVISÃO DE LITERATURA

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1. A doença periodontal

A periodontite é uma doença multifatorial, tendo como iniciador a
presença de um biofilme bacteriano específico'''*. Este biofilme é
composto de uma grande variedade de espécimes microbianos e
proteínas que se aderem à superfície dental. Em gengivas saudáveis,
organismos Gram-positivos como o Actinomyces

e os

Streptococcus

dominam a microbiota deste biofilme bacteriano. Este por sua vez,
permanecendo por um longo período aderido à estrutura dental,
biofilme bacteriano maduro, sofrerá uma mudança da sua flora
microbiana, passando a predominar os anaerobios Gram-negativos.
Alguns dos microorganismos mais comuns associados a doença
periodontal são as Porpliyromonas
forsytfius eoA.

gingivalis, Prevotella intermedia, T.

actinomycetemcomitans^^.

O biofilme induzirá a periodontite, provocando uma inflamação
gengival

e,

acompanhada

em

alguns

sítios,

a

de perda de tecido

migração

apical

conjuntivo

ocasionando a formação das bolsas periodontals''^.

do

e osso

epitelio
alveolar,
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A doença periodontal pode ser classificada em 7 grandes
categorias frente ao seu poder destrutivo
- Periodontite crônica;
- Periodontite localizada agressiva;
- Periodontite generalizada agressiva;
- Periodontite devido a uma doença sistêmica;
- Periodontite / Gengivite ulcerativa necrosante;
- Abcessos periodontais;
- Lesões endo-perio.
A maioria dos pacientes com periodontite irá desenvolver a
forma crônica^®. O paciente típico possui mais de 30 anos com
substancial acúmulo de placa e cálculo dental associado com a
presença de inflamação gengival, bolsas periodontais e perda de
inserção. Na maioria dos casos, a progressão da doença é lenta,
porém curtos períodos de rápidas perdas de inserção

podem

ocorrer''®.
A periodontite agressiva é menos comum e afeta principalmente
pacientes jovens, abaixo dos 30 anos. Esta doença pode ocorrer de
forma generalizada ou localizada, tendo como característica principal
a extensa destruição dos tecidos periodontais em curtos espaços de
tempo^°. Geralmente está relacionada com uma microbiota específica,

11

tendo

como

um

dos

principais

patógenos

o

A.

actinomycetemcomitans^^
Recente estudo realizado por Schacher et al.^^, comparando a
microbiota subgengival em 60 pacientes com periodontite crónica e/ou
agressiva, demonstraram a presença em grande quantidade, assim
como a freqüência do A. actinomycetemcomitans,

em pacientes com

periodontite agressiva em relação aos crônicos.
Relatos do A. actinomycetemcomitans

como agente causador

de inúmeras infecções bacterianas como endocardites, septicemias,
abcessos e osteomielites, vem sendo reportados desde a década de
6Q23.21

A colonização deste microorganismo ocorre não somente na
superfície dental, mas como também sobre colônias bacterianas já
presentes no biofilme, assim como no tecido epitelial. Além disto, esta
bactéria produz uma leucotoxina capaz de provocar a lise de
neutrófilos, monócitos e uma sub-população de linfócitos^\
O procedimento de raspagem e alisamento radicular é o
tratamento usual nestes casos de periodontite, seja ela crônica ou
agressiva. Porém, quando não se obtém uma resposta clínica
favorável, opta-se por uma terapêutica antibiótica ou ainda uma
intervenção cirúrgica. Recentemente, López et al.^"^ relataram a

12

necessidade da utilização de dois antibióticos concomitantemente,
metronidazol + amoxicilina, para uma efetiva resposta clínica do
paciente, assim como uma grande redução microbiana analisada por
hibridação DNA-DNA.
Em revisão elaborada por Umeda e col.^^, citam-se vários
estudos

utilizando

tetraciclina

na

supressão

de

patógenos

periodontais. No entanto, a utilização deste antibiótico juntamente com
a raspagem e alisamento radicular leva a um pequeno aumento na
redução destes microorganismos, quando comparado somente com a
terapêutica de eliminação mecânica.

3.2. A Terapia Fotodinamica

3.2.1. Histórico

Os primeiros relatos da terapia fotodinamica ocorreram no inicio
do século passado com os experimentos de Raab (1900), no qual é
descrito a ação letal do corante acridina juntamente com a luz de
relâmpagos sobre paramécios. Ele postulou que este efeito era
causado pela transferência da energia da luz para a substância

I

IJ

química, fato semelliante ao que ocorre no processo de fotossíntese.
A utilização da luz juntamente com o corante foi altamente citotóxica.
Em 1903, Tappeiner utilizou a aplicação tópica do corante
eosina e exposição à luz para o tratamento de um câncer de pele. Em
1913, Meyer-Betz fez uma auto-injeção de 200 mg do que ele
acreditava ser hematoporfirina pura e não sentiu nenhum efeito,
porém ao se expor à luz, teve fotossensibilidade na pele por vários
meses.
Policard, em 1925, estudou porfirinas objetivando a produção de
efeitos fototóxicos em tecidos, principalmente em tumores malignos. A
história da chamada primeira geração de drogas para a terapia
fotodinamica, à base de derivados hematoporfirínicos, começou com
Schwartz

no

experimentos

início
de

da

década

Meyer-Betz,

de
o

50.

Ele

princípio

mostrou
ativo

não

que
era

nos
a

hematoporfirina, pois esse composto é facilmente eliminado do
organismo, mas na realidade tratava-se de uma mistura de diversas
substâncias oligoméricas provenientes do método original de síntese
e

isolamento

da

mesma.

Schwartz

enriqueceu

a

mistura

de

oligômeros (chamou o preparado de hematoporfirina D) e Lipson, sob
orientação de Schwartz na década de 60, investigou o acúmulo
preferencial deles em tumores, implantados em camundongos e ratos.
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e observou que a incidência de luz proporcionava regressão da
doença.
Na década de 60, Lipson investigou o acúmulo preferencial da
hematoporfirina em tumores, implantados em camundongos e ratos e
observou que a incidência de luz proporcionava regressão da doença.
Como resultado desses estudos, no final daquela década, Lipson
obteve sucesso no tratamento de uma mulher portadora de câncer de
mama usando hematoporfirina D e irradiando seletivamente o tumor,
marcando assim, o início da terapia fotodinamica como terapia clínica
para câncer.
No fim da década de 80, um dos derivados da hematoporfirina, o
Photofrín®, foi

o primeiros fotossensibilizador aprovado pelo FDA

{Food and Drugs Administration,

Estados Unidos) para o tratamento

de tumores.^®
A década de 90 marcou o recomeço da utilização da terapia
fotodinamica com finalidade antimicrobiana. A PDT antimicrobiana
encontra-se bem fundamentada na literatura, principalmente em casos
de

infecções

localizadas,

de

pouca

profundidade

e

microbiota

conhecida. Sua ação antifúngica também está sendo estudada.^'''^®'^®
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3.2.2. Mecanismo de ação

A molécula do fotossensibilizador deve absorver um fóton de
luz, saindo do seu estado fundamental (So) para seu estado excitado
singleto (Si). Neste momento, pode ocorrer perda de energia por
processos de fluorescência (F) do estado Si para So e/ou ocorrer
cruzamento intersistemas (CIS), levando a molécula para o estado
excitado tripleto (Ti). A energia no estado Ti pode ser dissipada pelo
processo de fosforescência (Fs), devolvendo a molécula para o
estado So e/ou transferir a energia para outras moléculas no meio^
(Figura 1).

Figura 1 - Diagrama de Jablonski. Representação esquemática do
sistema de trocas de energia na molécula do fotossensibilizador
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Na reação do tipo I, ocorre a transferência de energia do
fotossensibilizador excitado ao substrato, ocorrendo reações do óxidoredução com biomoléculas e produção das espécies reativas de
oxigênio, como superóxido, radical hidroxila, etc. Na reação do tipo II,
a molécula do fotossensibilizador encontra com uma molécula de
oxigênio e transfere sua energia para esta molécula formando o
estado excitado singleto do oxigênio. Este estado do oxigênio é
quimicamente multo ativo e pode induzir várias reações em cadeia
com componentes da célula, tais como DNA, proteínas, fosfolipídios
da membrana celular, etc, tendo como resultado a morte da célula''.
Por outro lado, a molécula de oxigênio no estado singleto pode perder
sua energia por processos de emissão de fótons ou cruzamento
intersistemas e voltar para seu estado fundamental sem começar
qualquer

reação. Então, a eficiência

do processo

fotodinâmico

aumenta quando o rendimento quântico e o tempo de vida do estado
tripleto do fotossensibilizador aumentam, bem como com o tempo de
vida do estado singleto do oxigênio.
Para aumentar a eficiência do processo também pode ser
aumentada a velocidade de reação do oxigênio singleto com certos
reagentes, tais como DNA, proteínas ou membranas celulares. Isto
acontece quando o oxigênio singleto é gerado perto deste reagente, o

17

que significa aumentar a probabilidade de encontro entre este
reagente e o oxigênio singleto. Um caso especial é quando o
sensibilizador que fornece sua energia para oxigênio já está ligado
com este reagente. Portanto, mais um caminho para aumentar a
eficiência do processo fotodinâmico é aumentar a afinidade do
sensibilizador com as estruturas que devem ser destruídas®.

3.2.3. Os fotossensibilizadores

A

essência

fotossensibilizador

da

PDT

com

banda

provém

da

utilização

de absorção

de

ressonante

um

com o

comprimento de onda de uma fonte de luz, objetivando provocar a
necrose celular ou morte microbiana. Para Wainwright^° o agente
fotossensibilizador

ideal

deve

apresentar

como

características:

estabilidade biológica, eficiência fotoquímica, seletividade pela célula
alvo

e

mínimo

efeito tóxico

às células

normais.

fotossensibilizadores, os mais utilizados na terapia

Dentre

os

fotodinamica

antimicrobiana são: as porfirinas, as ftalocianinas, as fenotiazinas, as
cianinas, as acridinas, os corantes fitoterápicos e as clorinas.
A maioria dos fotossensibilizadores que vem sendo estudados
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para o tratamento do câncer e outras doenças teciduais estão
baseadas

nas

ftalocianinas^\
propostos

porfirinas,
No

como

entanto,

clorinas,
corantes

fotossensibilizadores

bacterioclorinas
que

são

e

nas

frequentemente

antimicrobianos

possuem

diferentes estruturas moleculares, como o rosa bengala {RBf^ e as
fenotiazinas AOT^^ e AM^"*.
Sabe-se que as bactérias Gram positivas são muito

mais

sensíveis à ação fotodinamica em relação as Gram negativas e que o
fotossensibilizador ideal para exterminar bacteria deve ser catiônico.^^
As fenotiazinas são compostos heteroaromáticos tricíclicos que
em baixas concentrações não produzem ação citotóxica e nem danos
a células, como queratinócitos e fibroblastos^\ Segundo Wainwright^®
estes corantes possuem a capacidade de se ligarem a membrana
celular e a componentes do DNA. Há um crescente número de
estudos evidenciando a eficácia fotodinamica deste sal frente a
microorganismos como, Escherichia cali e Staphylococcus
Enterococcus

aureus^^,

faecalis^^, diversas bactérias periodontals^® e fungos

como a Candida^^.
O

AM

é

um

corante

catiônico

bem

estabelecido

como

fotossensibilizador (FS) na terapia fotodinamica, já que sua banda de
absorção se situa entre 620 nm -

670 nm. Recente trabalho
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investigou as propriedades de ligação do MB ao DNA de esperma de
arenque por métodos espectroscópicos'*°. Os autores sugerem que o
azul de metileno

sofre fotodegradação

na

presença

do

DNA,

resultando na formação de espécies reativas de oxigênio, que
contribuem para a fotooxidação auto-sensibilizada do corante.
Os

fotossensibilizadores

mais

utilizados

clinicamente

em

tratamentos antimicrobianos são os sais de fenotiazinas. O AM e o
AOT, juntamente com as fontes de luz de emissão vermelha, estão
sendo utilizados na desinfecção de produtos sanguíneos e na
desinfecção de cavidades dentais, assim como estão sendo propostos
no tratamento de periodontite^^'®®'"®.

3.2.4. As fontes de luz

Os fatores determinantes de uma fototerapia eficaz são: um alto
coeficiente

de

absorção

do

corante,

a

concentração

deste

fotossensibilizador e a taxa de energia da fonte de luz. Em principio
todos os tipos de lámpadas podem ser utilizados. O espectro de
emissão da luz branca converge na banda de absorção da maioria
dos corantes'*\
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As primeiras fontes de luz utilizadas em terapia fotodinamica
foram lâmpadas convencionais, com luz não coerente e policromática,
com um forte componente térmico associado. Com o advento dos
lasers, este passou a substituir as demais fontes de luz por serem
monocromáticos

e

com

isso

fotossensibilizadores

com

banda

poderem
de

ser

absorção

associados
ressonante

a
ao

comprimento de onda do laser, ou seja, capazes de absorver a maior
parte da irradiação emitida pela fonte de luz. Assim, a densidade de
energia é facilmente calculada e a área de irradiação pode ser bem
controlada, focalizando o tratamento^^.
A emissão de luz advinda de um laser pode ter os mais variados
comprimentos de onda (argônio, He-Ne, de corantes, de vapores de
metais e diodo), no entanto, os lasers de diodo de emissão em
;\-=660nm são os mais utilizados. São equipamentos com potência
suficiente para a terapia fotodinamica, compactos, robustos, com
sistemas ópticos relativamente simples, custo mais acessível, além de
possuírem um comprimento de onda ressonante a banda de absorção
da maioria dos corantes atualmente utilizados"*^.
A mais recente alternativa são os LEDs {light emitting diodes diodos emissores de luz), que também podem ser utilizados com
sucesso como fonte de luz em terapia fotodinamica, principalmente no
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tratamento de melanomas, pois têm baixo custo, apresentam um
baixo componente térmico e luz monocromática, com largura de
banda da ordem de 40 nm. Entretanto, o acoplamento em fibras ainda
apresenta desvantagens quando comparados aos lasers"*^.

3.2.5. Estudos em periodontia

O potencial da terapia fotodinamica em bactérias orais começou
a ser investigado na década de 90 quando Dobson & Wilson'*®
analisaram

a

redução

bacteriana

F.

utilizadas

biofilme subgengival

do

e

S.

actinomycetemcomitans,
bactérias

nucleatum

de
P.

sanguis,

gingivalis.
de

A.

Foram

pacientes

com

periodontite crônica. Amostras da placa subgengival foram expostas
ao laser de He-Ne (P=7,3mW) na presença e na ausência de
diferentes corantes. Os autores concluíram que os corantes AM e
AOT foram eficazes na redução das quatro espécies bacterianas. No
entanto,

os

corantes,

ftalocianina

dissulfonada

de

alumínio,

hematoporfirina e éster de hematoporfirina, sensibilizaram apenas
alguns dos microorganismos. Os autores sugerem que a terapia
fotodinamica

pode

ser

efetiva

em

eliminar

bactérias
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periodontopatogênicas da placa bacteriana.
Ainda em 1992, Wilson e col."*"*, investigando vinte e sete outros
compostos associados a um laser de He-Ne de 7,5mW frente a
diferentes microorganismos, observaram que apenas os corantes AM,
AOT e o cloreto azul B, na concentração de 0,005%, foram efetivos
contra

as

bactérias

S. sanguis,

A.

actinomycetemcomitans,

F.

nucleatum e P. gingivalis, quando associados a uma exposição de
30s.
Seguindo

a

mesma

linha

de

pesquisa,

Wilson

e

col."*^

demonstraram bons resultados de redução bacteriana utilizando o
laser de He-Ne (Hélio-Neônio), A.=632,8 nm e 7,3mW de potência,
associado

aos

hematoporfirinas.

fotossensibilizadores
Foram

testadas

as

AM,

bactérias

actinomycetemcomitans,

F.

utilizadas

biofilme subgengival

bactérias

do

nucleatum

AOT,

e

P.

ftalocianina
S.

sanguis,

gingivalis.
de

pacientes

e
A.

Foram
com

periodontite crônica. Amostras da placa subgengival foram expostas à
luz, na presença e na ausência do corante azul de toluidina na
concentração de 50 ^ig/mL. Os autores concluíram que a combinação
laser e corante alcançou uma significante redução bacteriana, sendo
que a média de redução foi de 9 1 , 1 % nas bactérias aeróbias, 96,9%
nas anaeróbias, 100% nas pigmentadas anaeróbias e 94,4% para os
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Streptococcus.

Entretanto, a redução bacteriana não foi significante

na presença apenas do corante ou apenas do laser. Isto sugere que o
laser em baixa intensidade associado ao corante apropriado pode ser
efetivo como tratamento coadjuvante ao debridamento mecânico em
inflamações periodontals, pois três dos principais responsáveis pela
etiologia

da

doença

periodontal

podem

ser

mortos

por

esta

modalidade de tratamento.
Já em 1995, Wilson, et al.''° realizaram estudo em placas
bacterianas

obtidas de dez voluntários.

Foram

utilizados

como

corantes o AOT e a ftalocianina dissulfonada de alumínio, combinados
com a irradiação de um laser de He-Ne e um laser de AsGaAI
respectivamente. Os resultados mostraram uma grande redução das
bactérias anaeróbias assim como dos Streptococcus

e

Actinomyces

viáveis. A combinação do He-Ne e AOT mostrou-se mais eficiente do
que a combinação AsGaAI e ftalocianina, utilizando energia de 1,31J.
Preocupados em não provocar danos a tecidos adjacentes à
aplicação

da

terapia

fotodinamica

periodontal, Soukos et a/."

no

tratamento

da

doença

avaliaram o efeito fotodinâmico da

irradiação de um laser com emissão vermelha e do corante AOT
sobre queratinócitos orais humanos, fibroblastos e S. Sanguis. Os
autores concluíram que o uso de baixas concentrações de corante e
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da irradiação

provocava

a morte

bacteriana

e não reduzia a

viabilidade celular.
König e col."*^, analisaram a terapia fotodinamica com laser de
He-Ne

de

60mW,

sem

o

uso

de

corantes

externos,

contra

determinadas bactérias capazes de sintetizar a protoporfirina IX. As
bactérias utilizadas neste estudo foram: Propionibacterium
Actinomyces

odontlyticus,

P. gingivalis,

P. intermédia

acnes,

e S. mutans

(como controle). Os resultados mostraram uma redução bacteriana de
até

50%

em

algumas

espécies

produtoras

de

endoporfirinas,

pronunciando efeito sobre a bactéria pigmentada e nenhum efeito
sobre o S. mutans, incapaz de produzir porfirinas endógenas e nem
apresenta

pigmentação.

Baseados

nos

resultados,

os

autores

preconizam esta técnica como método terapêutico contra bactérias
produtoras de endoporfirinas. Ainda ressaltam que o aumento da
resistência bacteriana aos antibióticos torna cada vez mais importante
a busca de novas formas de tratamento a infecções; a terapia
fotodinamica se mostrou uma interessante alternativa.
A descontaminação da superfície de implantes no tratamento da
periimplantite foi o estudo de Dõrtbudak e colaboladores®.

Foi

realizada uma pesquisa, in vivo, em 15 pacientes, utilizando-se um
laser de diodo (?i=690m) associado ao corante AOT a 0,1%. Coletas
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microbiológicas foram obtidas antes e após o tratamento para a
quantificação

das

bactérias:

actinomycetemcomitans.

P.

gingivalis,

P.

intermedia

e A.

Os autores concluíram que a associação do

corante com o laser resultou em significativa redução bacteriana nas
três espécies pesquisadas, sendo que em nenhuma delas houve total
eliminação da cultura bacteriana.
Associando o corante AOT (1 mg/ml) a um laser diodo com
100mW de potência e comprimento de onda 630nm, sobre P.
gingivalis, inoculados em molares superiores de ratos, Komerik et al."^^
não

encontraram

após

o

tratamento

espécimes

viáveis

do

microorganismo em todas as doses investigadas, além de um
decréscimo

de

perda

óssea

nos

grupos

irradiados

quando

comparados ao controle não irradiado. Concluiu-se que a terapia
fotodinamica pode ser usada como procedimento alternativo no
tratamento antimicrobiano em periodontia.
Matevski et al.^^ mostraram que a terapia fotodinamica também
pode ser utilizada com fontes de luz convencionais. Relataram um
efeito bactericida eficiente utilizando lâmpada de xenônio associado a
filtros na região do vermelho. O fotossensibilizandor utilizado foi o
AOT agindo sobre suspensão de P. gingivalis.

Uma redução de

aproximadamente 2,12 logs foi observada quanto se utilizou a dose de
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2,2J/cm^ e com um aumento de dose para 5,63J/cm^, a redução foi de
3 logs.
Na tentativa de criar um protocolo otimizado de aplicação da
terapia fotodinamica frente a bactérias periodontopatogênicas, Chan &
Lai em 2003''®, utilizaram como corante o AM a 0,01% e três
diferentes fontes de luz: laser de He-Ne (A.=632,8nm e P=30mW),
laser de diodo (A,=665nm e P=100mW) e laser de diodo (?L=830nm e
P=100mW).

Os

resultados

comprovaram

que

o

melhor

efeito

bactericida foi obtido com a combinação do AM e do laser de diodo
(A,=665nm e P=100mW) com um tempo de irradiação de 60s. Foi
obtido uma redução de 95% de A. actinomycetemcomitans

e F.

Nucleatum,

e P.

99-100% das pigmentadas pretas (P. gingivalis

intermedia) e da S. sanguis. Os autores concluíram que a utilização
de um laser de diodo (A,=665nm e P=100mW) com um tempo de
irradiação de 60s pode ser uma excelente ferramenta a ser utilizada
concomitantemente com o debridamento mecânico na prevenção da
recolonização

de

lesões

subgengivais

por

microorganismos

patogênicos.
O

estudo

de

Pfitzner

et

al.^^ avaliaram

a

eficácia

dos

fotossensibilizadores clorina e6, BLC1010 e BLC1014, utilizados em
uma concentração de 10|iM, juntamente com um laser de diodo de
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662nm e potência máxima de 4W. As amostras foram irradiadas com
duas diferentes densidades de energia: 5,3J/cm^ e 20,1J/cm^. Os
autores concluíram que os fotossensibilizadores clorina e6 e BLC1010
são vantajosos na supressão de bactérias periodontopatogênicas.
Uma redução de 99,9% de A. actinomycetemcomitans

foi obtida

por Prates et a/.^^,em estudo in vitro, com a combinação do corante
verde malaquita a 0,01% e um laser de diodo de comprimento de
onda de 660nm, potência de SOmW e tempo de irradiação de 5min.
Almeida

e

colaboradores®®

avaliaram

histológica

e

radiograficamente os efeitos da terapia fotodinamica na progressão da
doença periodontal induzida em ratos. Foi utilizado como corante o
AM (100|Lig/mL) e irradiado com um laser (?i=685nm e P=0,05W) por
um tempo de 120s. Os exames radiográficos mostraram uma menor
perda óssea no grupo PDT em comparação ao grupo

controle nos

dias 5 e 15. Já no dia 30 pós-tratamento não foram observadas
diferenças entre os grupos. Em relação aos dados histológicos, no dia
15 foram observadas diferenças significantes na extensão da reação
inflamatória do tecido gengival. Os autores concluíram que a PDT
reduz a destruição dos tecidos periodontais.
Um dos primeiros estudos clínico no tratamento da periodontite
agressiva utilizando-se a terapia fotodinamica foi realizado neste ano
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(2007) por Oliveira e col."*®. Compararam a efetividade da PDT frente
ao tratamento usual da periodontia, ou seja, raspagem e alisamento
radicular em 10 pacientes. Os resultados comprovaram que não
houve diferença nas observações clínica entre os pacientes. Tanto o
tratamento de raspagem e alisamento radicular quanto o de aplicação
da terapia fotodinamica foram efetivos.
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MATERIAL E MÉTODOS
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4- MATERIAL E MÉTODOS

4.1. A espectroscopia

O espectro de absorção óptica do AM na concentração de
0,01% (mA/) foi obtido em um espectrofotômetro CARY OLIS-17 Inc.
(On-Line Instrument Systems, Inc. USA) utilizando-se uma cubeta de
quartzo com caminho óptico de 1 cm. A solução do corante foi
depositada na cubeta para obtenção do espectro de absorção na
região visível do espectro eletromagnético. O equipamento incide um
feixe luminoso na solução do corante, e através de um sensor, lê o
resultado da absorção. O sinal luminoso residual é captado e
encaminhado a um software (OLIS-17) para gerar um gráfico que
apresenta o comprimento de onda (nm) no eixo X e a absorção
(unidades arbitrárias- u.a.) no eixo Y.
Foram procedidas três leituras, sendo

a primeira

com a

suspensão contendo células bacterianas, a segunda com o azul de
metileno em solução sem bactérias. A terceira leitura foi realizada na
suspensão

bacteriana

associada

ao

fotossensibilizador,

com
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concentração final de 0,01% ( « 3 0 0 M M ) respeitando-se o tempo de préirradiação de 5 minutos. Antes de cada leitura, a suspensão de A.
actinomycetemcomitans

foi

agitada

para

homogeneização

e

a

temperatura na sala do espectrofotômetro foi mantida em 25°C
durante todo o experimento.

4.2- Estudo ín vitro

Foram

utilizados

A.

actinomycetemcomitans

isolados

de

pacientes com periodontite, obtidos do estoque do Laboratório de
Microbiologia Oral do IGB/USP, espécimes cultivados em placas de
Petri contendo ágar soja tripticaseína (TSA) acrescidode 5% de
extrato de levedura, e incubados em condições de microaerofilia, a
37°C, por 48 h. Foi realizado teste de catalase, análise morfológica da
colônia e teste de coloração de Oram para confirmação presuntiva da
espécie.
Após 48 h de crescimento, as bactérias foram colhidas por
meio de raspagem das placas e diluídas em 10 mL de solução tampão
de PBS {Pfiosptiate Buffer Saline, pH 7,2) até conseguir a turvação na
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escala 0,5 de Mc Farland, correspondente a 1,5x10® ufc's (unidades
formadoras de colonias) por mililitro. Alíquotas de 900|iL desta
solução foram depositadas em cinco tubos de ensaio previamente
identificados conforme a divisão dos grupos.

4.2.1- O fotossensibilizador

O fotossensibilizador

utilizado neste estudo foi o azul de

metileno (SIGMA - ALDRICH / M4907) em solução aquosa. As
soluções foram preparadas no Laboratorio do Centro de Lasers e
Aplicações e armazenadas em vidro âmbar a temperatura de 5° C.

4.2.2- A irradiação

Nos grupos L+, a irradiação laser foi feita na parte inferior do
tubo, conforme mostram as Figuras 2-A e 2-B, de forma que o feixe
percorresse o interior do líquido dentro do tubo de ensaio. Foi utilizado

COMiSSÁü N

....

'•'
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um laser de emissão vermelha, X= 660 nm, potência de saída igual a
30 mW, e energias de 5,4J e 9J, correspondendo a 180 s e 300s,
respectivamente, conforme os grupos:
1.Grupo L-AM-

: Controle

(sem irradiação

laser e sem

fotossensibilizador);
2.Grupo L+AM- : somente irradiação com laser com 9J de
energia;
3.Grupo L-AM+: somente corante azul de metileno por 5
minutos (tempo de pré-irradiação, isto é, tempo que o corante interage
com a célula);
4.Grupo L5,4+AM+ : azul de metileno mais irradiação de 5,4J;
S.Grupo L9+AM+ : azul de metileno mais irradiação de 9J.
Aos grupos 3, 4 e 5 foi adicionado um volume de 100|iL de
corante azul de metileno na concentração de 0 , 1 % , chegando todos
estes grupos a uma concentração final de 0,01% (mA/). Com essa
diluição, o número estimado de ufc passou de 1,5x10® para 1,35x10®
tanto nos grupos L-AM+, L5,4+AM+, L9+AM+, quanto nos grupos LAM- e L+AM-, que receberam o mesmo volume de solução tampão.
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(A)

(B)

Figura 2 - (A) Irradiação na parte inferior do tubo de ensaio sem
corante na solução. (B) Irradiação na parte inferior do tubo de ensaio
com azul de metileno em solução, ilustrando a absorção do sistema
contendo suspensão bacteriana e fotossensibilizador.
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Após realização dos procedimentos de irradiação, foi iniciado
o processo de diluição seriada em uma concentração de 1,35x10®
ufc/mL. Uma alíquota de lOOjiL foi retirada do tubo de ensaio com
auxílio de uma micropipeta

e depositada

em

um

eppendorf

previamente preparado e identificado, contendo um volume de
QOOiLiL de PBS. Passou-se então a uma concentração de 1,35x10'^
ufc/mL, de onde também foi retirado mais lOOfxL e adicionado a
900|iL em outro eppendorf, encontrando assim a concentração
1,35x10® ufc/mL. A cada diluição, o número de ufc foi reduzido dez
vezes e o processo foi repetido até a concentração de 1,35x10^, de
onde foi retirada mais três alíquotas de 100)LIL e semeadas em
placas de Petri em triplicata. Este processo de diluição seriada é
empregado para diminuir a concentração de ufc, tornando viável a
contagem na placa de Petri.
As placas de Petri já semeadas com 1,35x10"* ufc foram
encaminhadas para a estufa e incubadas novamente por mais 48 h
em atmosfera rica em dióxido de carbono (5-10% CO2) pelo método
da chama de vela. Passadas 48 h, as placas foram analisadas por
meio de contagem de ufc conforme ilustrado na Figura 3.
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Figura 3 - Colonias de A. actinomycetemcomitans

em TSA

As ufe encontradas na placa de Petri foram multiplicadas
pelo fator de diluição mais uma multiplicação por 10 e após estas
operações

matemáticas,

os

resultados

foram

relacionados,

comparando-os com o máximo de bactérias irradiadas, que foi de
1,35x10Vc/mL.

Os

resultados

obtidos

passaram

por

análise

estatística one-w/ay ANOVA e comparação de médias por Tukey.

4.3. Estudo in vivo

4.3.1. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa Animal do Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares sob n°. 02.
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4.3.2. Os animais

Para indução de periodontite, foram selecionados 20 ratos
machos (Rattus norvegicus, albinus, Wistar), adultos, SPF {Specific
Patliogen

Free),

com

massa

corpórea

semelhante

de

aproximadamente 300 g. Os animais foram mantidos em miniisoladores individuais em um regime 12h/12h de claro e escuro.
Receberam ração granulada comercial e água antes e durante o
período experimental ad libitum.

4.3.3. A anestesia

Em todas as intervenções com os animais, estes foram
anestesiados
cloridrato

de

Jaguariúna,
cetamina

intra-peritonealmente
2%

(Farmabase

Brasil) juntamente
1%

permanecendo
minutos.

xilazina

(Fort
sob

Dodge

efeito

com

com

por

de

Saúde

0,25mL

Animal

sedativo

dose

0,15mL

Animal

Ltda,

de cloridrato

Health,

lowa,

de

de

USA)

aproximadamente

90
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4.3.4. Indução da doença periodontal

Os animais foram inicialmente submetidos a antibioticoterapia
pela

administração

diária

de

1mL

de

ampicilina

50mg

em

suspensão junto a água dos bebedouros, durante 5 dias. Após 3
dias do término do antibiótico, foi iniciada a indução da doença
periodontal nos animais^"'^"*.
A indução foi realizada com a colocação de uma ligadura de
algodão ao redor do segundo molar superior, embebidas em 1mL
de suspensão de A. actinomycetemcomitans

(1,2 X 10® ufc/mL). O

posicionamento correto das ligaduras foi obtido com o auxílio de
uma lima endodôntica #25 (Figura 4-A) para o afastamento dos
dentes, e com isso, a passagem do fio (Figura 4-B). As ligaduras
permaneceram por 15 dias para então serem removidas, sendo
neste período nítida a avaliação clínica da periodontite.
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Figura 4 - (A) Utilização da lima endodôntica no afastamento
dos molares superiores; (B) Colocação da ligadura ao redor
do segundo molar

4.3.5. Tratamentos

Os animais foram divididos aleatoriamente em 2 grupos de
tratamento.
Grupo RM (n=10) - grupo remoção mecânica de placa.

Grupo RM+PDT (n=10) - grupo remoção mecânica de
placa + terapia fotodinamica

A remoção mecânica de placa foi realizada com o auxílio de
uma escova dental bitufo com movimentos vibratórios por 20 s. As
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cerdas foram posicionadas a 45° em relação ao dente (Figura 5-A).
A inoculação do fotossensibilizador nas bolsas periodontais foi
realizada com o auxílio de uma seringa com agulha hipodérmica
descartável de 28G (agulha de insulina). A agulha foi inserida na
bolsa periodontal, sendo então depositado o fotossensibilizador. A
aplicação foi feita até o extravasamento da mesma pela bolsa. O
corante

aplicado topicamente

(tempo de pré-radiação)
(Figura

5-B). Após

permaneceu

diretamente

este tempo

por

cinco

nas bolsas

de pré-irradiação,

minutos

periodontais
as

bolsas

periodontais foram irradiadas com um laser de baixa potência, de
emissão vermelha, A = 660nm, P = 100 mW, E= 5,4J (Photon Lase,
DMC equipamentos - São Carlos - Brasil), em movimentos de
varredura ao redor do segundo molar superior (Figura 5-C).

CCMoSAO NÁUOm

DE

tNi:'!m\i-ik!Cllf\H/S?-iFS
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Figura 5 - (A) Remoção mecânica de placa em molares de ratos;
(B) Bolsas periodontais ao redor de dentes molares de ratos
preenchidas com azul de metileno a 0,01%; (C) Irradiação da bolsa
periodontal com o laser de emissão vermelha

4.3.6. Coletas microbiológicas

Foram

realizadas

coletas

microbiológicas

antes,

imediatamente após o tratamento, dias 3 e 7, em todos os grupos
(Tabela 1). A coleta foi realizada pela inserção de duas pontas de
papel absorvente n°

15 esterilizadas até o fundo das bolsas

periodontais nas proximais (Figura 6-A). As pontas permaneceram
aproximadamente 30s nos sítios, sendo removidas e depositadas
imediatamente em um frasco contendo 3mL de meio de transporte
-

Viable Medium

of Göteborg Anaerobic

(VIVIGA

contendo

(Figura

contendo

pérolas de vidro.
Os

tubos

encaminhados

em

VGMA

temperatura

ambiente

e

6-B)

foram

manipulados

no

laboratório de Microbiologia Oral (ICB-USP), num período de até 4
horas após a coleta, para determinação do
actinomycetemcomitans

Figura 6 -

número de ufc de A.

por amostra.

(A) Coletas microbiológicas

da bolsa

periodontal

utilizando cones de papel n° 15 estéreis; (B) Tubos de VMGA III
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Tabela 1. Coletas microbiológicas das bolsas periodontais

Período
das coletas

Coleta 1

Coleta 2

Coleta 3

Coleta 4

Antes do
tratamento
Dia 1

Após 0
tratamento
Dia 1

Controle
Dia 3

Controle
Dia 7

4.3.7. Análise da microbiota por cultura

Estes frascos foram incubados a temperatura de 37°C, por 30
min, para promover a liquefação da gelatina, antes de serem
manipulados. Em seguida, os tubos foram agitados em vórtex por 1
minuto e alíquotas de 100 pL diluída em água peptonada (pH 7,2).
Alíquotas de lOOpL de cada amostra não diluída e diluídas a
1/10 e 1/100 foram semeadas em triplicata em placa de Petri,
contendo TSA (Difco™, MD, EUA) enriquecido com vancomicina
(Sigma Chemical Co., St. Louis, Missouri, EUA), bacitracina (Sigma
Chemical Co., St. Louis, Missouri, EUA) e soro de cavalo (TSBV).
As placas foram incubadas a 37°C, durante 72 h em condições de
microaerofilia, através do método da chama de vela.
Após o período de incubação, foram selecionadas as placas
contendo entre 30 e 300 colônias. Foi determinado o número de
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unidades formadoras de colonias de A. actinomycetemcomitans

por

amostra.
Colonias de cada amostra isolada foram observadas quanto
as características morfológicas e de coloração, através do método
de Gram. Também foram realizados testes de catalase. Os
resultados foram submetidos à análise estatística ANOVA (p<0,05).

4.3.8. Análise da microbiota por reação de polimerase em
cadeia (PCR)

4.3.8.1. Extração de DNA

Após

o

desenvolvimento

actinomycetemcomitans

das

culturas

de

A.

padrão e isolados clínicos em placas de

TSBV, três colonias de cada placa foram recolhidas e inseridas
isoladamente em tubo de centrífuga de 1,5 mL contendo 100 \ú. de
solução TE (10 mM Tris Cl - pH 7,4; 7,5 ou 7,8; 1 mM EDTA - pH
8,0). Alíquota de 44 pL da suspensão TE foi transferida para tubo
de PCR e adicionados 5 pL de Tween 20 a 5% e 1 pL de solução
de Proteinase K lOmg/mL. As amostras foram inseridas em
termociclador

(MJ Research, Minnesota, Minneapolis, EUA) e
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incubadas a 55°C por 2 horas e a 95°C por 10 minutos para
extração de DNA.

4.3.8.2.

Amplificação

actinomycetemcomitans

da

região

16SrRNA

do

A.

por PCR

O DNA das amostras foi utilizado como molde em reação
PCR padrão para amplificação da região 16SrRNA utilizando os
iniciadores especie-específicos para A. actinomycetemcomitans

Os

olígonucleotídeos utilizados apresentaram as seguintes seqüências:
5' - GTTTAGCCCTGGTGCCCGAAG- 3' {forward

primer);

5" -

TGACGGGCGGTGTGTACAAGG - 3' {reverse primer) (Invitrogen,
São Paulo, São Paulo, Brasil)^^.
Para cada reação de amplificação da região 16SrRNA foram
utilizados: 5 |iL de DNA molde das amostras clínicas, 25nmol de
cada primer,

5mM de cada dNTP, 2,5U de Taq

polimerase

(Invitrogen, São Paulo, São Paulo, Brasil), 2,5 |iL de tampão (10X),
cloreto de magnésio na concentração final de 0,75ml\/l e água Milli
Q estéril para 25 |iL de volume total de reação. O controle positivo
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constituiu-se da reação padrão acrescida de 1 ^iL de DNA de A.
actinomycetemcomitans

(HK

1651).

O

controle

negativo

foi

constituído da reação padrão sem adição do DNA molde. As
condições

de

termociclagem

(MJ

Research,

Minnesota,

Minneapolis, EUA) seguidas foram: desnaturação inicial a 95 °C por
5 minutos, seguindo-se 25 ciclos constituídos de: desnaturação a
95 °C por 30 segundos, anelamento a 55 °C por 30 segundos e
extensão a 72 °C por 45 segundos e um ciclo de extensão final de
72 °C por 5 min^^
Os produtos da reação de PGR foram submetidos à corrida
eletroforética em gel de agarose a 1,5 % (Sigma Ghemical Go, St
Louis, EUA) a 70 V, em tampão Tris Acetato EDTA (TAE - Tris
acetato 40 mM, pH 8,5; EDTA 2 mM) e corados com brometo de
etídio

sendo fotografados sob luz ultravioleta (EPSON, Hemel

Hempstead, Hertforshise, Inglaterra). As reações que apresentaram
banda única com tamanho esperado (547 bp) foram consideradas
positivas para a espécie.
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5. RESULTADOS

5.1- Espectroscopia

A análise da espectroscopia de absorção obtida do AM entre
a região de 500nm e 700nm apresenta duas bandas de absorção
na região do vermelho (centrada em À =

607nm- dímero e X=

663nm- monômero). Com relação ao espectro da

suspensão

bacteriana, não há absorção na região visível. Quando da análise
do conjunto AM e suspensão de A.

actinomycetemcomitans,

observa-se que a presença do microorganismo interfere na banda
de absorção do AM, diminuindo a absorção do fotossensibilizador,
porém, a banda na região do vermelho continua centrada em X=
663nm, ressonante ao comprimento de onda da fonte de luz
utilizada neste estudo (Figura 7A).
A figura 7B mostra a absorção normalizada sem o espectro da
suspensão bacteriana. A diminuição na intensidade observada
(efeito hipocrômico) é devido à presença do DNA bacteriano, que
absorve na região do UV e não absorve luz no visível.
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Aa em PBS
Aa + AM em PBS
AM em PBS

1,81,61.41.21.00.80.60.40,20,0500

—I—
600

700

Comprimento de onda (nm)

Figura 7 A - Espectros de absorção na região visível da solução de
azul de metileno, AM com A. actinomycetemcomitans
bacteriana sozinha

e suspensão

(«300MM).

AM em PBS
AM+Aa

1.0-

5

0.8 H

O 0.6C
O
•5
2 0.4 H
0.20.0500

—I—
600

—I
700

Comprimento de onda

Figura 7 B - Absorção normalizada na região visível da solução de
azul de metileno e AM com A. actinomycetemcomitans

(«300|JM).

Note o efeito hipocrômico devido à presença do DNA bacteriano.
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5.2. Estudo in vitro

O grupo L-AM- e o grupo L+AM- não apresentaram redução
de A. actinomycetencomitans.
grupo

L-AM+,

sugerindo

O mesmo resultado foi obtido no
que

somente

a

presença

do

fotossensibilizador, sem a irradiação com o laser de baixa potência,
não causa redução das colônias bacterianas. Além disto, este
achado sugere que não há toxicidade do azul de metileno a 0,01%.
Por outro lado, os grupos L5,4+AM+ e L9+AM+ apresentaram uma
significante redução na contagem de colônias viáveis quando
comparados aos outros grupos (Figura 8 e Tabela 2). Entre os
grupos onde a PDT foi utilizada, não foram observadas diferenças
estatísticas significantes. É possível observar da Figura 8 e da
Tabela 2, que o fotossensibilizador em ambas os tempos de
irradiação foram eficientes em reduzir significativamente o número
de

ufc de A.

Actinomycetemcomitans,

porém

sem

estatística significante entre os grupos (ANOVA, p>0,05).

diferença
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10'.

I
3

L-AM-

L9+AM

L9+AM+

Figura 8 - Valores médios ± erro padrão de ufc/mL para todos os
grupos experimentais (* não há diferença estatística significante)

Tabela 2 - Percentual de redução bacteriana nos grupos PDT
Grupos PDT

Redução bacteriana

L5,4+AM+

98,4%

L9+AM+

99.9%
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5.3. Estudo in vivo

Após 15 dias ao início da indução da periodontite com
ligadura e suspensão de A. actinomycetemcomitans,

para ambos os

grupos, observou-se clinicamente o sangramento gengival e por
sondagem a presença de bolsa periodontal (Figura 9).

Figura 9 - Periodontite induzida nos molares da maxila de ratos

5.3.1. Análise da microbiota por cultura

Foram realizadas coletas microbiológicas de 20 animais nos
quais foi induzida doença periodontal. As coletas foram realizadas
em momentos distintos do tratamento, portanto 40 amostras foram
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coletadas no grupo RM e 40 no grupo RM+PDT, as quais foram
processadas para análise por cultura e PCR.
A cultura destinou-se a determinação do número total de ufe
de A. actinomycetemcomitans

por amostra. A Figura 10-A exibe o

número de ufc/mL para todas as coletas, enquanto a Figura 10-B
demonstra o número de ufc/mL do A. actinomycetemcomitans

para

os grupos RM e RM+PDT antes e depois do tratamento (coleta 1 e
2). Observa-se que antes do tratamento os dois grupos não
apresentaram diferenças significantes entre si, o que sugere que o
número de A. actinomycetemcomitans
grupos.

Os

tratamentos

actinomycetemcomitans,

foram

era igual para ambos os
eficazes

em

reduzir

A.

já que há diferença estatística significante

entre antes e depois do tratamento.
Comparando-se os tratamentos, observa-se que o grupo
RM+PDT

apresenta

uma

redução

significantemente

maior

comparada ao grupo RM, o que indica que a PDT é capaz de
aperfeiçoar a terapêutica periodontal. Em termos percentuais, a
redução bacteriana nas bolsas periodontais foi de 87,7% para o
grupo RM e de 93,5% quando a RM foi associada à PDT (Figura
10-C).
No

dia

3

é

possível

actinomycetemcomitans

observar

um

decréscimo

de

A.

para ambos os grupos em relação ao

54

momento anterior, mas sem diferenças significativas entre eles. No
dia 7, há um aumento no número de microorganismos, ou seja, uma
recolonização,

que

é

significantemente

diferente

do

dia

3.

Comparando-se os grupos RM e RM+PDT, nenhuma diferença
estatística significante foi observada.

10N

a

10'-

ñ

o
b

b
T

10'-

1

RM

PDT+RM

Figura 10A- Valores médios ± desvio padrão de ufc/mL para os
grupos experimentais, a e b mostram diferenças significantes entre
momentos e grupos.

55

10S
p=0,50568

PDT+RM

Figura 10B- Valores médios ± desvio padrão de ufc/mL para as
coletas 1 e 2
% Redução bacteriana
100-,

A.

actinomycetemcomitans

95-

90-

93,5%

87,7%

85-

80
RM

Figura 10C- Percentuais de redução de A.
imediatamente após os tratamentos

PDT+RM

actinomycetemcomitans
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5.3.2. Análise da microbiota por reação de polimerase em
cadeia (PCR)

A

reação

de

Actinomycetemcomitans

PCR

para

detecção

de

A.

foi realizada usando como molde o DNA

da amostra padrão comparado com as amostras obtidas nas
diferentes fases do tratamento. As reações de polimerase em
cadeia

realizadas

apresentaram

banda

única

com

tamanho

esperado (547 bp) sendo, portanto, consideradas positivas para a
espécie, confirmando que o DNA das colônias isoladas de cada
uma

das

coletas

era

Actinomycetemcomitans

realmente

pertencentes

a

espécie

A.

(Tabela 3). Alem disso, é possível observar

que apos o tratamento (coleta 2) e nos dias 3 (coleta 3) e 7
(coleta4), houve a confirmação da espécie. A Figura 11 exibe
representativamente os produtos da reação de PCR da amostra
padrão e isolado clínico submetidos à corrida eletroforética em gel
de agarose a 1,5%.

5?

Figura 11 - Reação de PCR da amostra padrão (+),

isolados

clínicos (1 e 2) após corrida eletroforética

Tabela 3 - Resultados das análises da microbiota por PCR

Coleta 1

Coleta 2

Coleta 3

Coleta 4

Grupo RM

+

+

+

+

Grupo RM+PDT

+

+

+

+
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6. DISCUSSÃO

Bactérias Gram-negativas são mais resistentes à PDT. Esta
resistência é atribuída à membrana externa, que serve como
barreira à penetração de substâncias iipofíiicas. A utilização de um
corante catiônico

mostra

maior atividade fotodinamica

contra

bactérias Gram-negativas, já que a carga positiva promove uma
ligação eletrostática à superfície externa da célula, induzindo um
dano inicial que favorece a penetração do corante^®.
Chan & Lay avaliaram

o comprimentos

de onda

665nm

juntamente com o azul de metileno na redução in vitro do número
de A. Actinomycetemcomitans.
comprimento
eficiência

de

na

onda

Os autores observaram que o

utilizado

redução

no

bacteriana

experimento
quando

associado

fotossensibilizador, porém, A. actinomycetemcomitans
sensível à terapia
que

observaram

apresentou
ao

foi menos

Nossos resultados diferem dos de Chan & Lay,
uma

actinomycetemcomitans

redução

de

95%

para

o

A.

com um tempo de irradiação de 1 min e

uma energia de 6J. Neste estudo, o mesmo fotossensibilizador e a
mesma
diferentes

concentração
resultados

foram
podem

parâmetros usados neste estudo.

utilizados.
ser

Provavelmente,

explicados

pelos

os

outros
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Outros fotossensibilizadores

como o AOT^'*, também

uma

fenotiazina, e o clorina e6^^ já foram testados frente a este
microorganismo, porém sem resultados expressivos^"*.
A relação entre comprimento de onda emitido pelo laser e o
espectro de absorção do AM é essencial para que os efeitos
fotoquímicos/fotofísicos ocorram, visto que a luz deve emitir um
comprimento de onda ressonante à banda de absorção do corante.
Pela espectroscopia podemos observar que o comprimento de onda
utilizado nesta pesquisa {X= 660nm) está ressonante a uma das
duas bandas de absorção encontradas {X= 663nm). Em estudo
recente de Usacheva e col.^\ os autores relatam que este pico de
absorção em X= 663nm está relacionado com o monômero, porém
eles sugerem que os dímeros (A.= 607 nm) e os agregados também
podem ser responsáveis pelos processos de fotooxidação. Além
disso, foi possível observar um efeito hipocrômico na absorção do
AM+Aa, que é devido à presença do DNA bacteriano. É sugerido
que a diminuição da intensidade de absorção na região do visível
decorre

da forte

interação

entre

os

estados

eletrônicos

do

cromóforo intercalado às bases do DNA"*". Estes achados indicam
que o tempo de pré-irradiação de 5 min foi suficiente para o AM ser
incorporado pelo microorganismo.
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São muitas as variáveis que influenciam no resultado da

I

terapia fotodinamica. Devido a esta diversidade de variáveis, a
simples transferência dos achados de redução bacteriana in vitro

,
I

I

para a clínica podem não apresentar os mesmos resultados. Esta

!
!

I;

comprovação foi observada em nosso estudo in vivo, onde foi
obtida uma redução de 93,5% quando associamos o tratamento

j

convencional, ou seja, a remoção mecânica da placa bacteriana
concomitante à terapia fotodinamica. Estes achados estão de
acordo com recentes resultados obtidos em estudo in vitro, que
avaliou a interferência de produtos biológicos (saliva e sangue) que
podem causar desvio e alterações das bandas de absorção^®.

\

Analisando os resultados da associação das terapias frente ao
tratamento convencional de periodontite, fica notório o benefício
que a PDT trouxe para a redução de A. actinomycetemcomitans.
diferença

de

redução

microbiana

entre

os

grupos

A
foi

estatisticamente significante, visto que com a aplicação da PDT
obtivemos uma redução maior que 1 log, fato não ocorrido com o
grupo RM. Isto representa uma diferença na resposta clínica muito
expressiva, pois o A. actinomycetemcomitans

é responsável pela

sintetização de uma leucotoxina que destrói neutrófilos e monócitos
e uma substância que inativa as células T supressoras. Os dois
fatores podem prejudicar a defesa antibacteriana gengival, além de

i
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produzir fatores que reduzem a proliferação de fibroblastos e
células endoteliais e epiteliais, afetando assim a capacidade de
resposta do periodonto à irritação\ Outro fator preponderante para
a redução de células viáveis de A. actinomycetemcomitans

é que

este microorganismo está relacionado a uma série de doenças
sistêmicas

como

infarto

agudo

do

miocárdio,

bacteremias

transitórias e endocardites bacterianas^^.
Clinicamente,

a

possibilidade

de

obtermos

uma

maior

efetividade da terapêutica periodontal, é considerada um grande
benefício,

principalmente

para

pacientes

com

dificuldade

de

higienização, ou seja, pacientes portadores de alguma deficiência
física ou mental, além de pacientes usuários de próteses e
aparelhos ortodônticos^®.
Em recente estudo realizado em nosso grupo, compararam-se
os efeitos da terapia fotodinamica com a terapia convencional,
utilizando irrigação com clorexidina a 0,12% e cirurgia a retalho, na
redução microbiana de periimplantite induzida em mandíbula de
cães. Os resultados

mostraram que as duas terapias foram

significantemente eficientes em reduzir microorganismos, embora
não se tenha observado diferença estatística significante entre os
grupos^. Assim como a periimplantite, a periodontite quando não
solucionada com a raspagem e o alisamento radicular, a cirurgia a
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retalho torna-se o tratamento de eleição na tentativa de solucionar a
infecção. É importante ressaltar que a cirurgia a retalho é um
método

invasivo,

doloroso,

trazendo

assim,

desconforto

ao

paciente.
A recolonização encontrada em nosso estudo no dia 7 já era
esperada, devido à falta de controle da higienização bucal dos
animais. Este fato, quando extrapolado à rotina clínica do cirurgiãodentista, serve de alerta para que este conscientize seu paciente da
importância da colaboração na higienização diária"*.
A

análise

por

PCR

actinomycetemcomitans

confirmou

a

presença

do

A.

em todas as coletas microbiológicas. Por

esta razão tem-se a certeza de que as ufc identificadas pelo método
de cultura realmente eram representantes da espécie em questão,
excluindo qualquer possibilidade de estarmos avaliando colônias
provenientes

de

outro

microorganismo

aspectos morfológicos semelhantes ao A.
Mesmo

não

actinomycetemcomitans

obtendo

que

apresentassem

actinomycetemcomitans.

uma

redução

de

A.

de 99,9%, como visto nos estudos in vitro,

o significante aumento de redução conseguido com a utilização da
terapia

fotodinamica

coadjuvante

à

terapêutica

convencional,

diminui a possibilidade de se indicar uma intervenção cirúrgica ou a
aplicação de uma terapêutica medicamentosa.
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•

O fotossensibilizador AM não alterou sua banda de

absorção na presença da suspensão bacteriana, apesar de ser
observada uma diminuição na intensidade da banda devido à
presença da bactéria.
•

O fotossensibilizador azul de metileno associado

ao comprimento de onda de 660nm e com energias de 5,4J e 9J
apresentou eficiência na redução de A.
9

actinomycemtecomitans.

A metodologia desenvolvida para a indução da

periodontite agressiva com o uso de ligaduras embebidas em A.
actinomycemtecomitans
®

mostrou-se eficaz.

O uso da terapia fotodinamica como coadjuvante à

terapêutica periodontal mostrou-se como uma boa alternativa na
redução de A.

actinomycemtecomitans.
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Parecer - Projeto

2/CEPA-IPEN/SP

Com base nos pareceres apresentados pelos relatores, o protocolo de
pesquisa

ESTUDO

DOS

EFEITOS

DA

TERAPIA

FOTODINÂMICA

EM

PERIODONTITE INDUZIDA EM RATOS de responsabilidade do pesquisador
MARTHA SIMÕES RIBEIRO foi considerado APROVADO.
Tendo em vista a legislação vigente, devem ser encaminhados, a este
Comitê, relatórios anuais {parciais ou finais, dependendo da duração do projeto)
referentes ao andamento da pesquisa Após o término da pesquisa, uma cópia do
trabalho, em CD ou disquete, deve ser encaminhada a este CEPA ,

Sâo Paulo, 23 de setembro de 2005

Profa. Dra. Nanci do Nascimento
Coordenadora do CEPA-IPEN

IPEN-CNEN/SP
COMITÉ DE ÉTICA EM PESQUISA ANIMAL
Av Prof LIneu Prestes. 2242 • Cidade Universitária - CEP 05508-000 - Sâo Paulo - SP
Telefone: (011) 3816-9229 - Fax (011) 3816-9232
E-mail: nnascime@iperi.tir
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