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RESUMO 

 

Sánchez-Vinces S. Avaliação da ativação de células polimorfonucleares circulantes 
em ratos com periodontite induzida por ligadura. [dissertação (Mestrado em 
Farmacologia)] – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo; 2017. 
 
Embora seja reconhecido que as doenças periodontais e outras infecções orais são 
causadas por bactérias, na realidade é o próprio sistema imunológico inato dos 
pacientes o grande responsável. Os neutrófilos, células chave do sistema imune inato, 
são responsáveis por detectar e eliminar os invasores microbianos e induzir parte da 
resposta do sistema imune. Estas células, que são carregadas com enzimas e outros 
compostos com forte atividade citotóxica, também são responsáveis pelos danos 
causados durante a fase inflamatória prolongada que ocorre quando eles se tornam 
hiperativos ou cronicamente ativos por estímulo bacteriano ou por imunoreguladores. 
Dados recentes sugerem um potencial “loop” da ativação inflamatória oral-sistêmica 
que é identificado pela presença de produtos da atividade neutrofílica em locais onde 
o processo inflamatório não foi inicialmente desenvolvido. Avaliando marcadores de 
atividade neutrofílica, como a produção de ânion superóxido, liberação da enzima 
mieloperoxidase (MPO) e a formação de redes neutrofílicas extracelulares ("neutrophil 
extracellular traps" - NETs), evidenciamos a presença desses e as diferenças entre 
ratos controle e ratos com periodontite. A periodontite foi induzida pela colocação 
subgingival de uma ligadura de algodão ao redor dos primeiros molares inferiores, e 
após 7 dias, neutrófilos foram isolados do sangue periférico. Nossos resultados 
mostram um aumento da quantidade de neutrófilos circulantes, assim como a resposta 
destas células provenientes dos animais com periodontite ante diferentes estímulos in 
vitro em comparação aos animais Sham. A produção de ânion superóxido por 
neutrófilos circulantes de ratos com periodontite foi maior quando estimulados com 
forbol-12-meristate-13-acetato (PMA; 100 nM) ou Zimosan (100 partículas/cel); no 
caso da liberação de MPO, PMA, Zimosan ou N-formilmetionil-leucil-fenilalanina 
(fMLP 2 µM) produziram efeitos maiores nos neutrófilos de ratos com periodontite. A 
formação de NETs foi também maior nos neutrófilos dos ratos com periodontite em 
resposta ao PMA. Além das respostas estimuladas, a liberação de MPO e a formação 
de NETs em condições basais foram maiores nos neutrófilos provenientes dos ratos 
com periodontite. Estes resultados mostram que existe uma pre-ativação (priming) dos 
neutrófilos circulantes já na fase inicial do desenvolvimento da periodontite, fato que 
pode estar ligado com a severidade e cronicidade de doenças inflamatórias 
concomitantes. 

 
Palavras-chave: Periodontite. Neutrófilos. Inflamação. Superóxidos. Peroxidase. 
Redes extracelulares neutrofílicas. Ratos. 
  



 

 

ABSTRACT 

 

Sánchez-Vinces S. Evaluation of circulationg polymorphonuclear cell activation in rats 
with ligature-induced periodontitis. [Masters thesis (Pharmacology)] São Paulo: 
Instituo de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2016. 
 
Although it is recognized that periodontal diseases and other oral infections are caused 
by bacteria, it is, in fact, the patient innate immune system the main responsible for 
this situation. Neutrophils, The key cells of the innate immune system, are responsible 
for detecting and eliminating microbial invaders and inducing part of the immune 
system response. These cells, which are loaded with enzymes and other compounds 
with strong cytotoxic activity, are also responsible for the damage caused during the 
prolonged inflammatory phase that occurs when they become hyperactive or 
chronically active by bacterial stimulus or immunoregulators. Recent data suggest a 
potential loop of oral-systemic inflammatory activation that is identified by the presence 
of neutrophil activity products at the sites where the inflammatory process was not 
initially developed. In this study we evaluated some neutrophil activity markers (anion 
superoxide production, mieloperoxidase release and formation of neutrophil 
extracellular traps - NETs), and detected their presence and the diference due to the 
presence of periodontitiS in rats. Periodontitis was induced by placing a subgingival 
cotton ligature around the lower first molars, and after 7 days, neutrophils were isolated 
from peripheral blood. Our results show an increase in the amount of circulating 
neutrophils, as well as the response of these cells obtained from rats with periodontitis 
to different in vitro stimuli, in comparison with those obtined from Sham animals. 
Superoxide anion production by circulating neutrophils from rats with peridontitis was 
higher when stimulated with either forbol-12-mIristate-13-acetate (PMA; 100 nM) or 
Zymosan (100 particles/cel). In the case of MPO release, either PMA, zymosa or N-
formylmethionyl-leucyl-phenylalanine (fMLP 2 μM) produced greater effects 
neutrophils from rats with periodontitis. The formation of NETs was also higher in the 
neutrophils from rats with peridontitis in response to PMA. In addition to the stimulated 
responses, under basal conditions, MPO release and NET formation were also higher 
in neutrophils obtained from rats with periodontitis. These results show that circulating 
neutrophils are pre-activated (primed) even in the initial phase of periodontitis 
development, a fact that may be related to the severity and chronicity of concomitant 
inflammatory diseases. 
 
 
Keywords: Periodontitis. Neutróphil. Inflammation. Superoxides. Peroxidase. 

Neutrophil extracelular traps. Rats. 

 
  



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A periodontite e a resposta inflamatória 

 

A periodontite é uma doença inflamatória crónica do periodonto, iniciada pela 

disbiose dentro do biofilme da placa subgengival e que progride por uma desregulação 

prejudicial da resposta imune-inflamatória do hospedeiro (Hajishengallis, 2014). É 

altamente prevalente e resulta na perda progressiva do tecido gengival, do ligamento 

periodontal e do suporte adjacente osso alveolar (Meng et al., 2007). Além disso, a 

periodontite tem sido associada com doenças sistêmicas, tais como complicações 

cardiovasculares (Campi et al., 2016; Herrera et al., 2011; Ryder, 2010), artrite 

reumatoide (Deas et al., 2003), resultados adversos da gravidez (Bender et al. 2006), 

diabete mellitus e doenças doenças por envelhecimento (Chapple, Genco, 2013).  

O biofilme subgengival é complexo e contém diversos patógenos periodontais 

potenciais. O biofilme contém geralmente uma porção da microbiota comensal 

anaeróbica gram negativa (-), como também agentes patogênicos oportunistas da 

cavidade oral, incluindo Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis) (Liu et al., 2001). Em 

resposta a patógenos periodontais, células polimorfonucleares (PMN) liberam 

sustâncias que, além da atividade de defesa contra patógenos, podem danificar os 

tecidos do hospedeiro (Brumell et al., 1995). Estas moléculas podem induzir danos 

oxidativos ao tecido gengival, ligamentos periodontais, e provocar uma reabsorção 

óssea mediada pela ativação de osteoclastos (Guzik et al., 2011). Os agentes 

secretados também aumentam a produção de citocinas pró-inflamatórias (p.e. TNF-α 

ou IL-1β por ativação do fator nuclear κB) que contribuem para a piora da doença. Os 

níveis destas moléculas pró-inflamatórias são frequentemente reduzidos após o 

tratamento da periodontite por remoção do biofilme patógeno (Reeves et al., 2002). 

Vale a pena mencionar que nem todos os pacientes são igualmente suscetíveis 

aos efeitos destrutivos das infecções periodontais, portanto, a periodontite não é 

causada apenas por uma infecção bacteriana, mas também pode ser associada com 

a susceptibilidade do hospedeiro (Soehnlein, 2009). A variabilidade na resposta do 

hospedeiro entre indivíduos contribui de forma significativa para a expressão de 

doenças periodontais (Almeida et al., 1996). Embora as culturas de células humanas 

tenham sido usadas como modelos úteis para replicar alguns aspectos moleculares 



 

 

do processo da doença periodontal em nível celular, as informações obtidas sobre a 

complexa resposta do hospedeiro não são suficientes (Chung et al., 2007). Assim, a 

investigação sobre a resposta do hospedeiro usando animais é criticamente 

importante na análise da doença periodontal e desenvolvimento de tratamentos 

melhorados. 

As associações entre periodontite e outras condições inflamatórias crônicas são 

agora bem documentadas. Enquanto vários mecanismos causais poderiam 

biologicamente explicar estas associações, há alguns indícios que sugerem que a 

periodontite pode levar à iniciação e manutenção da resposta inflamatória autoimune. 

 

1.2 Os neutrófilos na periodontite 

 

Os neutrófilos, os mais abundantes dos leucócitos circulantes em condições 

normais, são fagócitos antimicrobianos específicos, derivados da linhagem das 

células mieloides, com capacidade de eliminar agentes patogênicos 

extracelularmente, fazer a interligação entre os mecanismos de controle inato e 

adaptativo da resposta imunológica, e ajudam a promover a resolução da inflamação 

e cicatrização do tecido. Encontrados extensivamente no sulco e epitélio gengival, os 

neutrófilos são considerados o tipo de célula de proteção chave nos tecidos 

periodontais (Hoebe et al., 2004). A evidência histológica sugere que os neutrófilos 

formam uma "parede" entre o epitélio juncional e a placa dentária rica em agentes 

patogênicos (Schenkein, 2000). Fornecendo mais do que apenas uma função de 

barreira, esta parede antimicrobiana forma-se com a finalidade de funcionar de duas 

maneiras: como uma robusta estrutura secretora (espécies reativas de oxigênio [ROS] 

e proteínas bactericidas) e como um aparelho fagocítico unificado. Em outras 

palavras, o poder de proteção encontra-se na estrutura sinérgica. No entanto, essa 

proteção não ocorre sem um custo. Consideráveis dados observacionais, genéticos e 

experimentais têm estabelecido uma clara associação entre a infiltração de neutrófilos 

nos tecidos periodontais e a gravidade e progressão de doenças inflamatórias 

periodontais (Ryder, 2000). 

Na medula óssea, os neutrófilos são transcricional e traducionalmente ativos. 

Durante este "programa de diferenciação", estão equipados com um grande arsenal 



 

 

de moléculas pré-formadas de sinalização e antimicrobianas (espécies reativas de 

oxigênio e peptídeos antimicrobianos), armazenados em grânulos (Hattori et al., 

2010). Após diferenciação e maturação (14 dias), os neutrófilos entram na circulação 

como células terminalmente diferenciadas que têm sido considerados 

transcricionalmente quiescentes. No entanto, dados recentes demonstram que após 

sua saída da vasculatura para os tecidos infectados ou inflamados, tais como o 

periodonto, os neutrófilos são submetidos a uma segunda explosão de atividade 

transcricional, num processo denominado como o "programa de resposta imune". 

Neste processo, as citocinas e quimiocinas (CCL3, CXCL1, CXCL2, CXCL3, IL1-β, 

entre outras) moléculas que dirigem a inflamação ou promovem a cura, são produtos 

de tradução importantes (Lakschevitz et al., 2015). Embora ainda não tenha sido 

estabelecida a relevância da atividade genética dos neutrófilos nos tecidos 

periodontais, é importante notar que o programa de resposta imune torna os 

neutrófilos periodontais capazes de sintetizar “de novo” fatores que podem influenciar 

a progressão da doença. Em outras palavras, os neutrófilos periodontais não são 

funcionalmente dependentes apenas do seu conteúdo granular, como se pensava 

anteriormente. 

 

1.3 Componentes ativos dos neutrófilos na inflamação 

 

Os neutrófilos são fagócitos eficientes e engolfam micróbios em fagossomas 

que rapidamente se fundem com os grânulos, criando um ambiente no qual os 

micróbios são expostos a várias enzimas, incluindo a lisozima (que rompe a parede 

bacteriana), proteases e fosfolipases. Além disso, muitos peptídeos catiônicos, como 

a proteína bactericida incrementadora da permeabilidade (BPI), defensinas e 

catelicidinas, são descarregados no fagolisossoma. Simultaneamente, espécies 

reativas de oxigênio (ROS), como o radical superóxido e o peróxido de hidrogênio, 

são gerados pelo complexo NADPH oxidase na membrana fagossomal e liberado em 

seu lúmen. A atividade biológica de muitos destes componentes em determinadas 

condições in vitro tem sido bem demonstrada, mas a contribuição relativa de cada um 

deles na função dos neutrófilos “in vivo” ainda não foi determinada (Amulic et al., 2012; 

Nathan, 2006; Borregaard, 2010). 



 

 

A resposta, vias e produtos dos neutrófilos são variados, mas confluem em 

algum ponto. De fato, a resposta neutrofílica quanto à produção das redes (ou 

armadilhas) extracelulares (NETs, do inglês, “neutrophil extracellular traps”; 

Brinkmann et al, 2004), a qual envolve várias vias importantes, é a resposta mais 

potente, comprometendo a viabilidade do neutrófilo, e é possível que seja também um 

indutor da resposta autoimune. O impacto das NETs deriva das atividades 

antimicrobianas combinadas dos componentes granulares, histonas e algumas 

proteínas citoplasmáticas. Os eosinófilos e mastócitos, que são granulócitos 

estreitamente relacionados com os neutrófilos, os granulócitos homólogos em 

vertebrados inferiores, e mesmo as plantas podem liberar redes extracelulares. 

As redes extracelulares dos neutrófilos representam uma recente descoberta 

estratégia da imunidade inata de confinamento e destruição microbiana. As evidências 

indicam que as redes extracelulares dos neutrófilos podem ser liberadas tanto a partir 

de células viáveis como também daquelas desenvolvendo NETose (“neutrophil 

extracelular traposis”, morte com o objetivo de liberar as NETs), compreendendo, no 

primeiro caso, a maior parte de DNA mitocondrial, e no segundo caso, a maior parte 

de DNA nuclear e cromatina. A liberação da rede extracelular mitocondrial parece 

eficaz como estratégia antimicrobiana e tem a vantagem de que as células que 

respondem permanecem viáveis e o conteúdo nuclear não entra nos tecidos 

extracelulares, como ocorre na netose, fato que pode ter amplas implicações na 

cronicidade da resposta ou na resposta autoimune. A liberação letal de NETs, produto 

de múltiplas e fortes estimulações de diferentes receptores (ver figura 2), e que resulta 

na liberação de DNA nuclear em conjunto com proteínas histonas e outros 

componentes nucleares e citoplasmáticos, é mais provável que seja patogênica 

através da geração de autoanticorpos para elementos citoplasmáticos e antígenos 

nucleares (por exemplo, antígenos nucleares extraíveis) de neutrófilos introduzidas 

em tecidos durante a “NETose”. Assim, a “netose”, como qualquer estratégia de 'último 

recurso' concebida para causar máximos danos aos micróbios, pode muito bem ser 

também responsável por dano colateral tecidual substancial e levar a inflamação 

crônica (Cooper et al., 2012). 

Um passo inicial e importante na produção de NETs por neutrófilos ativados é a 

geração de ROS após a montagem da NADPH oxidase. Este processo resulta na 

produção de superóxido e subsequentemente de peróxido de hidrogênio, o qual oxida 



 

 

ions cloreto a ácido hipocloroso (HClO) pela ação catalítica da enzima 

mieloperoxidase (MPO) (Palmer, Cooper, et al., 2002). A peptidil arginina deiminase-

4 (PAD4), uma enzima dependente de cálcio, converte resíduos de arginina e 

metilarginina em citrulina, nas histonas. O processo de citrulinização (p.e. 

transformação de arginina carregada positivamente para o aminoácido neutro 

citrulina) causa a perda da atração eletrostática e a consequente decondensação da 

cromatina nuclear (Wang et al., 2009), o que promove a formação de vesículas entre 

a membrana nuclear interna e externa e é associada com grânulos neutrofílicos 

liberando suas enzimas constitutivas, tais como a catelicidina e a proteinase-3 (PR3). 

As moléculas liberadas ficam associadas à cromatina no momento em que esta entra 

no citoplasma após desintegração da envoltura nuclear. A colocalização permite ao 

DNA formar complexos com a catelicidina granular e outros peptídeos antimicrobianos 

(AMPs), e/ou serino proteases tais como a elastase neutrofílica (NE), MPO, PR3, e a 

calprotectina (Urban et al., 2009). Os complexos cromatina-proteína finalmente 

ocupam o espaço citoplásmico antes da ruptura da membrana celular externa do 

neutrófilo e da extrusão de cadeias extracelulares. 

Figura 1 - Representação em diagrama da geração de espécies reativas de oxigênio 
necessárias para a formação de “neutrophil extracelular traps”. 

 

Fonte: Modificado de Mathew et al., 2015. 

 

O ânion superóxido e um dos principais produtos e precursores da atividade de 

defesa oxidativa dos neutrófilos, portanto, tem uma grande responsabilidade na 



 

 

resposta prejudicial destes na periodontite. A MPO é uma enzima encontrada nos 

grânulos intracelulares de neutrófilos e o seu produto, o ácido hipocloroso, é 

encontrado fora da célula, seja pela liberação dos grânulos ou das NETs. (Dahiya et 

al., 2016). 

 

‘
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Figura 2 - Representação esquemática dos processos celulares envolvidos na formação de NETs. 

 

O processo pode ser começado por vários estímulos incluindo, PMA, LPS, C5a + GM-CSF, INF α/γ. LPS, baterias e vírus. IL-8 também é capaz de desencadear liberação de 
NETs pela interação com o receptor CXCL2/8 e pela indução de citrulinização de H3 mediada pela ativação do PAD4 via Src Kinases. A maioria das vias converge na ativação 
da enzima chave NADPH oxidase. Esta enzima é grandemente ativada pelo PMA e por peptídeos formilados (p.e. o fMLP ativa seu receptor GPC) agindo sobre a PKC. Por 
outro lado, fMLP bloqueia a autofagia via PI3K (fosfatidilinositol-3-cinace), o qual é capaz de prevenir a NETose. A atividade da NADPH oxidase resulta em produção de ROS e 
citrulinização de H3 que resulta em descondensação da cromatina e colapso nuclear. A desintegração da membrana nuclear e a adsorção de proteínas granulares 
antimicrobianas à cromatina descondensada é o passo final da Netose que precede a liberação das NETs no espaço extracelular após ruptura da membrana plasmática. 

Fonte: Goldman and Medina 2013 
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Como indicado na Figura 2, os compostos que estimulam a resposta do neutrófilos 

são variados. A maioria dos autores que estudam a biologia das NETs usam forbol 

12-miristato 13-acetato como um estímulo de controle positivo para a ativação da 

NADPH oxidase e a subsequente formação das armadilhas extracelulares dos 

neutrófilos. O forbol 12-miristato 13-acetato (PMA) é estrutural e funcionalmente 

semelhante ao diacilglicerol, - molécula segundo mensageiro natural e intracelular de 

sinalização lipídica- que fisiologicamente ativa de maneira direta a proteína quinase 

C. A proteína quinase C, em seguida, orquestra a montagem das subunidades de 

NADPH-oxidase na membrana vacuolar e inicia a geração de superóxido. O PMA tem 

a vantagem de ativar diretamente a proteína quinase C independente de qualquer 

ligação com receptores de superfície do neutrófilo, e ainda evitando o processo de 

fagocitose. Tem sido relatado que cerca de 1/3 dos neutrófilos isolados a partir de 

sangue venoso humano e ativados por PMA produzem redes extracelulares “in vitro” 

(Fuchs et al., 2007), em contraste com 80% dos neutrófilos expostos a “priming” pelo 

GM-CSF (Granulocyte-macrophage colony-stimulating fator) e subsequente estímulo 

de curta duração com C5a ou lipopolissacárido (Yousefi et al., 2009). 

Peptídeos N-formilados como a fMLP (N-formil-L-metionil-L-leucil-fenilalanina) 

desempenham um papel importante como potentes quimioatraentes. Este composto 

mimetiza os efeitos de oligopeptídeos n-formilados que se originam a partir de 

qualquer proteína bacteriana ou mitocondrial degradada. O receptor do peptídeo N-

formilado é acoplado a proteína G (receptor de formil peptídeos: FPR1 ou FPR2) e 

medeia reações pró ou anti-inflamatórias nos neutrófilos humanos e outros tecidos, 

tais como a produção de ROS ou a inibição da autofagia (Li, Ye, 2013). 

O zimosan é um composto fagocitável, preparado a partir de paredes celulares de 

leveduras e consiste em complexos de proteínas e hidratos de carbono que são 

reconhecidos pelo TLR2. Ele é utilizado para induzir inflamação experimental estéril. 

O zimosan estimula granulócitos para gerar superóxido mediante a ativação da 

fosfolipase A2 citosólica, produção de ácido araquidônico e apertura de canais de 

prótons, com posterior regulação por Erk 1/2 (Sheppard et al., 2005). 

Mediadores inflamatórios derivados do hospedeiro, tais como as citocinas pró-

inflamatórias fator de necrose tumoral-α (TNF-α), interleucina-1β (IL-1β) ou 

interleucina-8 (IL-8), também tem sido reportados como indutores da geração de NETs 
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(Keshari et al. 2012). Experimentos "ex vivo" usando neutrófilos periféricos mostraram 

que o LL-37, um peptídeo antimicrobial relacionado à catelicidina, pode induzir 

diretamente a produção de NETs, mas pode também incrementar a liberação de NETs 

em resposta a bactérias não patogénicas (Neumann et al., 2014). LL-37 tem sido 

encontrado em níveis significativamente elevado no fluido crevicular gengival (GCF) 

de pacientes com periodontite (McCrudden et al. 2013), o qual, em adição às bactérias 

presentes, pode prover um estímulo para a liberação das NETs. 

Outros estímulos para a liberação de NETs identificados na literatura compreendem 

(Cooper et al., 2013; Hirschfeld et al., 2015; Palmer et al., 2015): 

Componentes derivados de bactérias: Glicose oxidase, Lipopolisacárido, N-

formilmetionina-leucil-fenilalanina (fMLP), Lipofosfoglicano, leucotoxina GH, Panton-

valentine leucocidina, enolase de superfície estreptocócica, invasina proteína adesiva. 

Componentes derivados do hospedeiro: Plaquetas e fator ativador de plaqueta 

(PAF), óxido nítrico (NO), anticorpos, fator de necrose tumoral-α, interleucina-1β e -8, 

GM-CSF+C5a e LPS, LL-37. 

Estímulos Ex vivo: PMA, ácido hipocloroso (HOCl), estatinas. 

Em resumo, a periodontite surge por causa de uma resposta exacerbada do 

hospedeiro a um biofilme patogênico que se manifesta em indivíduos susceptíveis, e 

os neutrófilos são o tipo de célula imunológica mais importante envolvida na resposta 

inflamatória periodontal. Por conseguinte, é razoável especular que perturbações na 

função de neutrófilos podem estar presentes dependendo do estado periodontal do 

hospedeiro (Meng et al., 2007). 
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2 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados mostrados, podemos concluir que: 

 A inflamação do tecido periodontal induzida por ligadura em ratos induz 

aumento na proporção de neutrófilos circulantes. 

 Na presença de periodontite, os neutrófilos circulantes apresentam tanto 

hiperatividade (na ausência de estímulos externos) como hiperreatividade, avaliadas 

como produção de ânion superóxido, liberação de mieloperoxidase e formação de 

NETs, quando estimulados pela ativação da PKC, ativação do receptor de peptídeos 

N-formilados e ativação do processo fagocítico. 

 Atividade neutrofílica exacerbada pode explicar o nexo agravante e de 

cronicidade da periodontite concomitante com outras doenças inflamatórias.  
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*De acordo com: 
International Committee of Medical Journal Editors. [Internet]. Uniform requirements for manuscripts 
submitted to biomedical journals. [2011 Jul 15]. Available from: 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. 
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