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Marcantonio ACM. Influência do tabagismo nos níveis de beta-defensina 3 no fluido
crevicular gengival de indivíduos com periodontite crônica [dissertação de mestrado].
Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2018.
RESUMO
O propósito deste estudo foi determinar a influência do tabagismo nos níveis de betadefensina 3 (hBD 3) no fluido crevicular gengival (FCG) de indivíduos com periodontite
crônica e avaliar sua relação com saúde e doença periodontal. Além disso, foi
investigada a correlação deste peptídeo antimicrobiano com metaloproteinase da
matriz (MMP-8) e citocinas pró (IL-10) e anti-inflamatórias (IL-1β, IFN-γ e TNF-α). Um
total de 40 indivíduos com periodontite crônica, sendo 20 fumantes (PF) e 20 não
fumantes (PNF), e 20 indivíduos sem doença periodontal (S) foram incluídos no
estudo. Amostras de FCG de sítios sadios e doentes dos indivíduos com periodontite,
e apenas de sítios sadios dos indivíduos periodontalmente saudáveis, foram coletadas
com tiras de papel absorvente. A quantificação da hBD 3 foi feita pela técnica ELISA
sanduíche e dos marcadores biológicos por ensaio Multiplex. Níveis significativamente
menores de hBD 3 foram identificados nos sítios doentes de PF em comparação aos
sítios doentes de PNF (p=0,02). Por outro lado, os níveis de hBD 3 nos sítios sadios
de PF foram significativamente maiores que nos sítios sadios de PNF e S (p=0,006).
Na comparação dos sítios dentro do grupo PF, foi verificado que os sítios doentes
apresentavam níveis reduzidos de hBD 3 em comparação com sítios sadios (p=0,04).
Já no grupo PNF, os níveis de hBD 3 foram mais elevados nos sítios doentes que nos
sítios sadios (p=0,02). Uma correlação negativa foi observada entre os níveis de hBD
3 e MMP-8, IL-1β e IFN-γ tanto nos sítios sadios como nos sítios doentes de PF e
PNF, e uma correlação positiva foi verificada entre hBD 3 e IL-10. Baseado nestes
resultados, concluímos que o fumo teve um impacto negativo na expressão da hBD3
no fluido crevicular gengival de pacientes com periodontite crônica. Esta redução nos
níveis da hBD 3 poderia ser mais um mecanismo envolvido na associação entre
tabagismo e doença periodontal.
Palavras-chave: Periodontite crônica. beta-Defensinas. Tabagismo. Citocinas.

Marcantonio ACM. Influence of smoking on gingival crevicular fluid levels of hBD 3 in
patients with chronic periodontitis. [dissertação de mestrado]. Araraquara: Faculdade
de Odontologia da UNESP; 2018.
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the influence of smoking on gingival
crevicular fluid (GCF) levels of beta-defensin 3 (hBD 3) in individuals with chronic
periodontitis and to evaluate its relationship with health and periodontal disease. In
addition, the correlation of this antimicrobial peptide with matrix metalloproteinase
(MMP-8) and pro (IL-10) and anti-inflammatory cytokines (IL-1β, IFN-γ and TNF-α) was
investigated. A total of 40 individuals with chronic periodontitis, including 20 smokers
(PS) and 20 non-smokers (PNS), and 20 subjects without periodontal disease (H) were
included in the study. GCF samples from healthy and diseased sites of individuals with
periodontitis, and only from healthy sites of periodontally healthy individuals, were
collected with absorbent paper strips. Quantification of hBD 3 was performed by a
sandwich ELISA assay and the biological markers levels were analyzed by a multiplex
assay. Significantly lower levels of hBD 3 were identified in diseased sites of PS
compared to diseased sites of PNS (p = 0.02). On the other hand, the levels of hBD 3
in healthy sites of PS were significantly higher than in healthy sites of PNS and H (p =
0.006). The comparison between the sites within the groups with periodontitis showed
reduced levels of hBD 3 in diseased sites of PS compared to healthy sites (p = 0.04),
while higher levels of this peptide was detected in diseased sites of PNS compared to
healthy sites (p = 0.02). A negative correlation was observed between the levels of
hBD 3 and MMP-8, IL-1β and IFN-γ in healthy and diseased sites of PS and PNS, and
a positive correlation was found between hBD 3 and IL-10. Based on these results, we
concluded that smoking had a negative impact on hBD 3 expression in gingival
crevicular fluid of patients with chronic periodontitis. This reduction on hBD 3 levels
may be an additional mechanism on smoking and periodontal disease association.
Keywords: Chronic Periodontitis. beta-Defensins. Tobacco Use Disorder. Cytokines.
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1 INTRODUÇÃO
A periodontite é uma doença infecciosa de patogênese complexa que se
caracteriza clinicamente pela destruição dos tecidos de suporte do dente. O principal
fator etiológico da doença periodontal são as bactérias periodontopatôgenicas1. No
entanto, sua instalação, progressão e severidade depende de uma combinação de
fatores que envolve o hospedeiro, o agente microbiano, hábitos de higiene oral,
fatores ambientais e genéticos. Entre esses fatores ambientais, pode-se citar o fumo
como importante fator de risco para a doença periodontal2.
Os fumantes têm de 2,5 a 6 vezes mais risco de desenvolver doença
periodontal do que os não fumantes e esse risco está diretamente relacionado com a
quantidade de cigarros consumida3, 4. Uma maior severidade da doença periodontal é
observada com o aumento da intensidade e duração do hábito de fumar5,6.
Clinicamente, pacientes fumantes apresentam uma redução no sangramento
gengival, um aumento da profundidade de sondagem e da perda de inserção, e um
aumento da perda dentária2, 7.
De maneira geral, o fumo parece inibir a defesa do hospedeiro contra infecções
microbianas enquanto promove ou aumenta a reação inflamatória8. Porém, o impacto
do fumo e de seus produtos, como a nicotina e cotinina, na resposta imune inata local,
em particular na expressão de peptídeos antimicrobianos, ainda não está totalmente
definido9. Os peptídeos antimicrobianos são componentes essenciais da imunidade
inata e permitem que os seres humanos resistam à infecção por microrganismos.
Estes peptídeos são encontrados principalmente em fagócitos e células epiteliais,
mostrando uma atividade direta contra uma ampla gama de agentes microbianos.
Embora

a

deficiência,

desregulação,

ou

superprodução

destes

peptídeos

antimicrobianos não seja a causa direta de uma doença, numerosos estudos já
forneceram evidências convincentes do envolvimento dos mesmos na complexa rede
de respostas imunes em doenças inflamatórias. Eles são capazes de influenciar
diversos processos, dentre eles a liberação de citocinas e quimiocinas, quimiotaxia,
apresentação de antígeno, angiogênese, degranulação de mastócitos, reparação de
feridas e modulação da resposta de células dendríticas ou células T10, 11. Desta forma,
os peptídeos antimicrobianos funcionam como uma ponte entre imunidade inata e
adaptativa10, 11.
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Figura 1 – Funções múltiplas dos peptídeos antimicrobianos na resposta do hospedeiro. Além
do efeito antimicrobiano, os peptídeos induzem uma variedade de respostas
imunomodulatórias

Legenda: AMP, peptídeos antimicrobianos; DC, células dendríticas; LPS, lipopolissacarídeo;
pDC, células dendríticas plasmocitóides; PMN, leucócitos polimorfonucleares; TLR, receptor
Toll-like.
Fonte: Lai e Gallo, 200910, p.135.

As defensinas são os peptídeos antimicrobianos predominantes em humanos.
Além da capacidade de inativar bactérias, fungos e alguns vírus encapsulados, as
defensinas apresentam propriedades imunomodulatórias. As defensinas regulam a
proliferação de células epiteliais, aumentam a fagocitose por macrófagos, são
quimioatraentes para monócitos, macrófagos, linfócitos T e mastócitos, suprimem a
produção de citocinas pró-inflamatórias para antígenos microbianos específicos,
ativam e promovem a degranulação de mastócitos, regulam o sistema complemento,
e aumentam a resposta imune adaptativa11, 12.
As defensinas são pequenos peptídeos catiônicos divididos em duas principais
subfamílias de acordo com a topologia de suas três ligações dissulfeto de cisteína
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intramoleculares: alfa-defensinas ou beta-defensinas (hBDs). As alfa-defensinas
podem ser subdivididas em defensinas presentes nos grânulos de neutrófilos (HNP 14) e defensinas presentes nas células de Paneth do intestino delgado (HD 5 e HD 6).
HNP 1-3 também estão presentes em monócitos e células natural killer. As hBDs são
produzidas pelas células epiteliais de uma variedade de tecidos e órgãos, incluindo
pele, traqueia, sistema urogenital, fígado, pâncreas e outros12, 13. Na cavidade bucal,
as hBDs estão expressas na gengiva, língua, glândulas salivares e mucosa, podendo
ser encontradas na saliva e fluido crevicular gengival. Apesar da identificação
genômica de diferentes hBDs em humanos, aproximadamente 28 tipos, as hBDs 1-4
são as mais estudadas14.
As hBDs estão localizadas em diferentes sítios do tecido gengival. As hBDs 1
e 2 estão localizadas no epitélio estratificado suprabasal e nas camadas mais externas
do epitélio, adjacentes à região de formação da placa na superfície dental e no epitélio
sulcular inflamado, o que é consistente com a formação da barreira epitelial13. Por
outro lado, as hBDs 1 e 2 não são detectadas no epitélio juncional. Enquanto a hBD 2
está localizada nos estratos mais diferenciados do epitélio oral (granuloso e
espinhoso), a hBD 3 está localizada no estrato basal menos diferenciado, nos
queratinócitos, células de Langerhans e células de Merkel, sugerindo que a hBD 3
pode facilitar a comunicação entre os tecidos gengival e conjuntivo, servindo como elo
de ligação entre as respostas imune inata e adaptativa14,15.
Uma notável diferença na expressão de hBDs 2 e 3 foi verificada entre o epitélio
oral e a maioria dos outros epitélios. Estas defensinas estão expressas apenas na
presença de infecção ou inflamação na maioria dos tecidos, incluindo epitélio da pele,
intestino e traqueia16,17. Porém, tanto a hBD 2 como a hBD 3 estão presentes no tecido
gengival normal sem inflamação13.
Uma expressão significativamente maior de hBD 2 foi encontrada no epitélio
gengival de indivíduos periodontalmente saudáveis em comparação com tecidos
clinicamente saudáveis de pacientes com periodontite crônica. Além disso, foi
verificado que as hBDs 1 e 2 estavam expressas em um nível mais elevado no epitélio
da bolsa periodontal do que no epitélio gengival saudável adjacente15.
Em um estudo envolvendo amostras de tecido gengival de pacientes com
gengivite, periodontite agressiva e periodontite crônica, foram observadas expressões
distintas dos genes hBD 1 e hBD 218. A expressão das hBDs 1 e 2 foram menores nos
tecidos gengivais de pacientes com gengivite do que nos tecidos de controles
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saudáveis. Por outro lado, a expressão de hBD 1 foi reduzida e a de hBD 2 foi
aumentada em pacientes com periodontite agressiva em comparação com controles
saudáveis. Pacientes com periodontite crônica, por sua vez, apresentaram níveis mais
elevados de hBD 1 em comparação com controles saudáveis, sugerindo que embora
esses níveis mais elevados de hBD 1 possam ter oferecido um efeito protetor, eles
não foram suficientes para evitar a infecção e destruição periodontal. O aumento da
expressão de hBD 2 em pacientes com periodontite agressiva pode ser causada pela
estimulação deste peptídeo antimicrobiano por A. actinomycetemcomitans. Este
microorganismo foi capaz de estimular a expressão hBD-mRNA em queratinócitos
orais humanos in vitro19.
Alguns estudos têm demonstrado que o cigarro pode comprometer a resposta
imune inata mediada por células epiteliais contra patógenos. Fumantes e ex-fumantes
apresentaram uma redução significativa nos níveis de hBD 2 no fluido da faringe e no
escarro de pacientes com pneumonia aguda comparado com não fumantes. Além
disso, foi verificado que exposição ao cigarro reduziu in vitro a expressão de hBD 2
pelas células do epitélio das vias aéreas em resposta ao estímulo bacteriano20.
O extrato de fumaça de cigarro e a nicotina (0.1 a 1 mM) suprimiram a
expressão de hBD 2 e aumentaram a produção de IL-8 pelas células epiteliais do
tecido gengival humano21. Este mecanismo imune-modulador do cigarro foi então
considerado como um possível mecanismo associado à ocorrência e severidade da
doença periodontal em pacientes fumantes. O desequilíbrio da homeostasia oral
provocado pela supressão de hBD 2 e aumento da liberação de IL-8 favorece a
invasão de patógenos periodontais e aumenta o processo de inflamação crônica que
é característico da periodontite21.
Uma redução da expressão de hBD 2 também foi observada em queratinócitos
(HaCaT) previamente estimulados com nicotina (10 μg/mL) ou estimulados
simultaneamente com nicotina e TNF-α22. Neste estudo, não foi detectada alteração
na expressão de hBD 1 utilizando as mesmas condições experimentais.
Uma correlação negativa foi encontrada entre os níveis salivares de LL-37, um
peptídeo antimicrobiano produzido por neutrófilos, e cotinina sugerindo que o
tabagismo ou a longa exposição ao tabaco pode resultar em redução dos níveis de
LL-37 na cavidade oral e aumentar o risco de periodontite23.
Levando em consideração o papel fundamental das defensinas na resposta
imune do hospedeiro e a ausência de estudos clínicos avaliando a influência do
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tabagismo nos níveis de hBD 3 em pacientes com periodontite crônica, conforme
verificado em uma recente revisão de literatura9, propomos o presente estudo com a
seguinte hipótese principal: produtos tóxicos do cigarro promovem uma redução nos
níveis de hBD 3 no fluido crevicular gengival afetando a interação microbiotahospedeiro.
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4 CONCLUSÃO
Com base nos resultados deste estudo, podemos concluir que o tabagismo teve
um impacto negativo na expressão de hBD 3 no fluido crevicular gengival de pacientes
com periodontite crônica. Esta redução nos níveis de hBD 3 poderia ser mais um
mecanismo supressor do tabagismo na resposta imune dos tecidos periodontais. Além
disso, verificamos que a hBD 3 pode ter uma influência na produção e/ou liberação de
citocinas e enzimas no fluido crevicular gengival.
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