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RESUMO: Foi analisada a resposta de auto-anticorpo natural no fluido gengiva1 
de indivíduos com o periodonto saudável e com periodontite. Pesquisaram-se 
duas diferentes especificidades: antitransferrina e antifibronectina. Os resul- 
tados mostraram que os níveis de auto-anticorpos para as duas proteínas 
estavam elevados na maioria dos indivíduos com doença periodontal quando 
comparados aos controles, principalmente com relação a fibronectina. 
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Introdução 

A doença periodontal é uma doença inflamatória crônica que afe- 
ta o periodonto de revestimento e de inserção. j2, l6 A doença evolui por 
surtos de reagudização, em sítios localizados, levando a destruição do 
tecido conjuntivo e ósseo. 
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O fluido gengival é o primeiro sinal clínico detectável da inflama- 
ção gengival. A transferrina e a fibronectina são proteínas encontradas 
no plasma e no fluido gengival.', 4* 1 4 8  18, 'O A transferrina participa do 
metabolismo do ferro e é um componente de fase aguda da inflamação. 
Esta proteína modula as respostas imunes ao ocupar seus receptores na 
superfície dos linfócitos. 3* 

A fibronectina é sintetizada por fibroblastos e é a maior glicoproteína 
da matriz extracelular (450.000 dáltons).I4, l5 Sua função é envolver as 
células como uma rede de finos filamentos associados ao colágeno e a 
proteoglicanos. Está presente no plasma, na saliva e no fluido gengival. 
Junto com a laminina, a fibronectina modula a inserção de fibroblastos e 
células epiteliais gengivais as superfícies dentais.lg Está presente, em 
alta concentração, na membrana basal abaixo do epitélio gengival e na 
parede dos vasos  sanguíneo^.^ 

Na vigência de inflamação gengival ocorre uma drástica redução 
da concentração de fibronectina no nível do periodonto, provavelmente 
como resultado da ação direta de  microrganismo^.^^^ I7.'l A característica 
opsônica de fibronectina facilita a fagocitose de certas espécies 
microbianas e talvez este fenômeno possa explicar a redução de 
fibronectina em certos sítios de doença periodontal. Além disso, parece 
que a fibronectina encontrada no local não tem atividade biológica.17 

Como resultado do processo inflamatório, células, microrganismos, 
proteínas séricas e teciduais são degradados e devem ser removidos do 
local após opsonização. Deste processo, toma parte uma classe especial 
de anticorpos, os auto-anticorpos naturais. Estes anticorpos têm a interes- 
sante propriedade de ligar antígenos próprios e exógenos, participando as- 
sim dos processos fisiológicos que tendem a reestabelecer a homeostasia." 

O objetivo deste trabalho foi comparar o nível dos auto-anticorpos 
naturais em indivíduos com e sem doença periodontal e verificar se 
existe uma diferença qualitativa na resposta, quer se trate de uma pro- 
teína sérica ou da matriz extracelular. 

Material e método 

População estudada 

Foram selecionados 29 indivíduos portadores de doença periodontal, 
18 mulheres e 11 homens (idade média de 41 a 59 anos), e 25 indivíduos 
com o periodonto clinicamente saudável, 16 mulheres e 9 homens (ida- 
de média de 23 a 32 anos). O critério de eleição adotado para os pacien- 
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tes com periodontite baseou-se na presença de pelos menos três sítios 
com bolsas periodontais de profundidade igual ou superior a 5 mm. Os 
controles foram selecionados entre os alunos e estagiários da Faculdade 
de Odontologia de São José dos Campos, e apresentavam índices de 
placa e sangramento próximos de zero e profundidade de sulco a sonda- 
gem inferior a 3 mm. 

Antes da coleta da amostra, cada indivíduo recebia uma explica- 
ção detalhada dos procedimentos aos quais seria submetido e quais 
eram os objetivos da pesquisa. A seguir, pedia-se seu consentimento 
verbal e escrito. 

Exame clínico e coleta das amostras 

Na análise clínica foram utilizados uma sonda periodontal 
rnilimetrada, com marcadores tipo Williams, e um espelho plano. Todo 
procedimento foi realizado numa cadeira clínica, com preparação do 
paciente e iluminação adequada. 

Para a coleta do fluido gengival, foram utilizados cones de papel 
(Tanari, BR) n"0, previamente esterilizados. 

Os sítios escolhidos, em número de três por paciente, foram então 
secos com um jato de ar, e a área previamente isolada, com rolos de 
algodão, para evitar a contaminação com saliva. 

O cone endodôntico era, então, inserido no sulco até encontrar 
uma certa resistência e ali permanecia por 2 minutos. Para cada sítio 
foram utilizados cinco cones de 15 mm de comprimento. A seguir, os 
cones foram colocados num tubo Ependorf estéril e conservados a -20°C 
até o uso. Cada cone absorvia cerca de 10 ml de fluido gengival. A 
capacidade de absorção do cone foi estabelecida previamente num en- 
saio em que se utilizaram pipeta Gilson P20 e quantidades definidas de 
solução fisiológica. 

Teste de ELISA 

Placas de poliestireno com 96 orifícios (Costar, USA) foram sensi- 
bilizadas com 5 uglml de transferrina (Sigma, St. Louis, MO) e 1 uglml 
de fibronectina (Sigma, St. Louis, MO) em tampão carbonato-bicarbo- 
nato 0 , l  M, pH 9,6, incubadas a 37°C por 2 horas e por 18 horas a 4OC. As 
concentrações dos antígenos e do conjugado foram estabelecidas previa- 
mente por titulação em bloco, utilizando-se amostras positivas e fluido 
gengival. 
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No momento do uso, as placas foram lavadas três vezes com solu- 
ção salina tamponada fosfatada (PBS), e os sítios livres do poliestireno, 
bloqueados com 0,5% de gelatina em PBS. Após 30 minutos de incuba- 
ção, as placas foram lavadas mais duas vezes com PBS acrescido de 
0,01% de Tween-20 (PBS-T). 

A seguir, foram adicionados 400 ul de PBS-T-gelatina a cada 
Ependorf (diluição 1/8) contendo cinco cones de papel e agitou-se a 
preparação com o auxílio de um Vortex. Depois de pelo menos três 
ciclos de agitação e repouso, as amostras foram acrescentadas as pla- 
cas, em duplicatas. Incubou-se, então, por 2 horas a 37°C e por toda 
noite em geladeira a 4°C. 

No dia seguinte, as placas foram lavadas cinco vezes com PBS-T, e 
o conjugado anti IgG humana-peroxidase (1 ug/ml) adicionado. 

Após mais um período de incubação de lh30min, as placas foram 
novamente lavadas e 100 ul do substrato acrescentado. O substrato con- 
sistia de ortofenileno diamino (Sigma, St. Louis, MO) 0,5 mg/ml de tam- 
pão citrato-ácido cítrico a 0 , l  M e H202 a 0,003%. 

A reação desenvolvia-se por um período de 30 minutos e era blo- 
queada com 50 ul de H,SO, a 2,5 N. As densidades óticas (DO) foram 
lidas a 492 nm, num leitor de ELISA (Bio Rad, modelo 3550). 

Resultados 

Estimaram-se os níveis de auto-anticorpos naturais presentes no flui- 
do gengiva1 de indwíduos saudáveis e de pacientes com doença periodontal. 
Foram estudados os auto-anticorpos das classes IgG, IgA e IgM. 

Nos fluidos analisados, somente anticorpos IgG antitransferrina 
(formas h010 e apo) e antifibronectina foram avaliados. IgA e IgM não 
foram detectados pelo ensaio de ELISA. 

Em indivíduos saudáveis, os níveis de auto-anticorpos para os 
antígenos estudados eram muito baixos (holotransferrina, média = 0,026; 
apotransferrina, média = 0,024; fibronectina, média = 0,023). Já nos 
pacientes com doença periodontal foram encontrados, para os dois 
antígenos (holotransferrina, média = 0,298; apotransferrina, média = 0,289; 
fibronectina, média = 0,351), valores de DO dez vezes maiores que no 
grupo controle (Figuras 1 e 2). As maiores reatividades foram observa- 
das para fibronectina. 

Na análise estatística foi utilizado o teste não paramétrico de 
Mann-Whitney, com nível de significância p 0,1%. 
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Discussão 

Neste trabalho analisamos a resposta de auto-anticorpos naturais 
no fluido gengiva1 de indivíduos saudáveis e de pacientes com 
periodontite do adulto. Nosso objetivo foi verificar se neste quadro de 
doença inflamatória crônica ocorre elevação destes anticorpos. 

Pesquisamos duas diferentes especificidades: antitransferrina e 
antifibronectina. A transferrina é uma proteína sérica importante no trans- 
porte de ferro no organismo de mamíferos; além disso, a proteína é um 
componente de fase aguda da inflamação, apresentando atividade 
bactericida e modulando as respostas imunes.', 

A fibronectina é uma das principais glicoproteínas da matriz 
extracelular e está envolvida com o mecanismo de adesão celular e 
reparação tecidual. 20. 22 

Nossos resultados mostraram que os níveis de auto-anticorpos para 
as duas proteínas próprias estavam elevados na maioria dos indivíduos 
com periodontite, quando comparados com os controles. Esse aumento 
de reatividade em IgG, embora esteja relacionado com exsudação no 
nível do sulco, também é reflexo de síntese local, pois amostras com 
traços evidentes de sangue nem sempre apresentavam valores mais ele- 
vados de DO. 

Outro ponto que nos chamou a atenção foi a reatividade mais acen- 
tuada para fibronectina. Os valores de DO obtidos para esta glicoproteína 
foram mais elevados que para transferrina. 

Essa reatividade pode estar correlacionada com a taxa de degra- 
dação da molécula, alvo de várias proteases endógenas e exógenas.l3. 14, 21 

É bem provável que a degradação proteolítica exponha regiões crípticas 
da molécula, que são, então, reconhecidas por linfócitos. 

Esta hipótese é apoiada pelos achados de Pellat et al.17 que, utili- 
zando fibronectina marcada com 129, comprovaram sua mais rápida de- 
gradação com extrato de placa dental de pacientes com periodontite do 
que com extrato de placa dental de crianças sem gengivite.I7 

A redução de fibronectina na mucosa bucal tem sido associada a 
um risco aumentado de infecção por gram-negativo."Um dos microrga- 
nismos envolvidos na periodontite do adulto é o Porphyromonas 
gingvalis, que degrada a fibronectina originando um produto metabóli- 
co de 120 kDa.I3 

Embora os anticorpos estudados aqui não tenham um papel 
patogênico direto no quadro de periodontite, representam verdadeiros 
marcadores sorológicos de atividade inflamatória e talvez possam ajudar 
no tratamento peridontal de suporte, quando avaliados periodicamente. 
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Seria interessante investigar, em estudos posteriores, a resposta 
de auto-anticorpos para diferentes componentes da matriz extracelular, 
estabelecendo assim um painel de especificidade, útil na triagem des- 
ses pacientes, tal como se utiliza nas doenças auto-imunes. 

Conclusão 

Os pacientes com doença periodontal apresentaram níveis de auto- 
anticorpos naturais elevados quando comparados a indivíduos sadios, 
especialmente com relação a fibronectina. 
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ABSTRACT: The purpose of this study was to analyse the natural autoantibody 
response in healthy subjects and patients with periodontal disease. It was 
investigated two differen t specificities, antitransferrin and antifibronectin. The 
results shown high levels of autoantibody to either proteins in patients with 
periodontal disease when they were compared with controls. The great 
difference was observed to fibronectin. 
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