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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo, através de uma revisão de literatura, avaliar
alguns fatores relacionados com a periodontite agressiva. Os fatores aqui abordados foram,
além de sua classificação, microorganismos como indicadores de risco à periodontite,
análise de níveis séricos de anticorpos à patógenos periodontais bem como fatores de risco
genéticos e familiares relacionados com este tipo de doença. As conclusões indicam que
ainda são necessários estudos futuros para provar a causa e o efeito relacionado ao
Actinomices actinomycetecomitans e 6. doença periodontal, que indivíduos com periodontite
seguidas vezes apresentam altos níveis de títulos para anticorpos de patógenos periodontais
e que, em relação à genética, ainda existe falta de resultados consistentes de pesquisa por
associação.
Palavras-chave: Periodontite agressiva. Fatores genéticos. Patógenos periodontais.
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ABSTRACT

This work had as objective, through a literature revision, to evaluate some factors
related with the aggressive periodontite. The here boarded factors had been, beyond its
classification, microorganisms as indicating of risk to the periodontite, analysis of séricos
levels of antibodies to the periodontais pat6genos as well as related genetic and familiar
factors of risk with this type of illness. The conclusions indicate that still they are necessary
future studies to prove the cause and the effect related to the Actinomices
actinomycetecomitans and the periodontal illness, that individuals with periodontite
followed times present high levels of headings for antibodies of periodontais patógenos and
that, in relation to the genetics, still exist lack of consistent results of research for
association.
Key words: Aggressive Periodontite. Genetic factors. Periodontopathogens.
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1 INTRODUÇÃO

O periodonto é constituído pelas estruturas que participam na sustentação dos
dentes na maxila e na mandíbula, podendo ser divididas em duas partes: a primeira
constituída pelo cemento, o ligamento periodontal e o osso alveolar e a segunda pela
gengiva. As primeiras estruturas são responsáveis pela ancoragem do dente ao alvéolo,
formando, portanto, o periodonto de inserção ou de sustentação. A gengiva, por sua vez,
recobre a crista do processo alveolar e estabelece continuidade do epitélio da mucosa oral
com o colo do dente através do epitélio juncional, sendo chamada, por isso, de periodonto
marginal ou de proteção.
A manutenção destas estruturas sadias e intactas é um objetivo desejável, porém,
em algumas situações isto não é possível, devido ao desencadeamento de processos
infecciosos-inflamatórios na região.
Pela classificação de doenças e condições periodontais baseada no paradigma
infecção/resposta do hospedeiro (1999 International Workshop for Classification of
Periodontal Diseases and Conditions), gengivite é uma infecção que acomete tão somente
o periodonto marginal ou de proteção, enquanto periodontite acomete os tecidos do
periodonto de inserção ou sustentação. E neste segundo grupo que enquadra-se a
Periodontite Agressiva.
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A finalidade deste trabalho foi analisar, através de uma revisão bibliográfica, alguns
aspectos relacionados A. esta forma de doença periodontal.
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2 REVISÃO DE LITERATURA 1

A periodontite agressiva compreende um grupo de formas de periodontite de
progressão rápida., raras e freqüentemente graves, muitas vezes caracterizada pela idade
precoce da manifestação clinica e uma tendência distinta dos casos a se desenvolverem
em uma mesma família, sugerindo um padrão característico de comportamento genético.
Esta forma de periodontite foi anteriormente classificada como de inicio precoce, e,
portanto, inclui muitas características previamente identificadas a esta forma da doença.

2.1 Classificação

Segundo Lang et al. (1999) a periodontite agressiva pode ocorrer de forma
generalizada (Periodontite Agressiva Generalizada — PAG) ou localizada (Periodontite
Agressiva Localizada - PAL), que diferem muito quanto à etiopatogenia. 0 processo de

raciocínio seguido da distinção entre as formas crônica e agressiva inicialmente centrouse em: a) quantidade e padrão da destruição periodontal e b) idade do paciente e condição
médica. Começou-se a suspeitar que o paciente poderia ter uma forma agressiva de
periodontite se for jovem. clinicamente saudável e apresentar destruicao Denocion
1

Baseada na NBR 10520 2002 da ABNT.
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extensa. Se esta estiver restrita As Areas interproximais dos primeiros molares e incisivos
permanentes, usualmente é feito o diagnóstico de PAL. Além disso, na maioria dos casos
de PAL, a opinião tradicional é de que "as quantidades de depósitos microbianos não são
consistentes com a severidade da destruição do tecido periodontal". 0 diagnóstico da
PAG é usualmente feito quando a destruição é encontrada em torno de ao menos três

dentes permanentes, outros além dos primeiros molares e incisivos.
Ainda conforme Lang et al. (1999), tal como no caso da periodontite crônica,
ambas as formas de periodontite agressiva são infecções induzidas por placa bacteriana, e
as respostas dos hospedeiros As bactérias da placa são responsáveis pela maioria da
destruição tissular.

Os biofilmes de placa bacteriana são, entretanto, em geral

clinicamente mais delgados que nos casos de periodontite crônica. Bem como
mencionado, isso é particularmente verdadeiro nos casos de PAL.
Baseados em diversas diferenças clinicas especificas e respostas do hospedeiro
entre PAL e PAG, está claro que a PAL não é apenas uma forma localizada de PAG. A
PAL geralmente incide em época peripuberal, ou é inicialmente detectada durante a
puberdade, enquanto a PAG usualmente é diagnosticada em pessoas com menos de 30
anos de idade. No entanto, alguns pacientes com PAG podem ser mais velhos. Tem sido
sugerido que pacientes com PAL usualmente mostram uma robusta resposta de
anticorpos séricos em resposta a patógenos periodontais, enquando o paciente com PAG
exibe resposta deficiente de anticorpos séricos aos patógenos infectantes (LANG et
a1,1999).
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2.1.1 Características comuns à PAL e PAG

2.1.1.1 Características Primárias

Exceto pela presença de periodontite, os pacientes são saudáveis
Rápida perda de inserção e destruição óssea
Agregação familiar

2.1.1.2 Características Secundarias

As quantidades de microorganismos não são consistentes com a severidade da destruição
da doença periodontal
Alta proporção de Actinobacillus actinomycetecomitans e, em algumas populações,
podem estar altas as Porphyromonas gingivalis
Anormalidades fagocitárias
Fenótipo de macrófagos irresponsivo, incluindo altos níveis de prostaglandina E2 (PGE2)
e interleucina- 1 B (IL-1 B)
A progressão da perda de inserção e de osso pode se mostrar autolimitada.

F

FSCIODONTOLOGIA
BIBLIOTECA SETOPIA 1
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2.1.2 Características especificas da PAG e PAL

2.1.2.1 PAL

Instalação em torno da puberdade
Anticorpos séricos abundantes para os agentes infectantes
Apresentação localizada aos primeiro/segundo molares, com perda de inserção
interproximal sobre ao menos dois dentes permanentes, urn dos quais um primeiro molar,
e envolvendo não mais do que dois dentes outros que não os primeiros molares e
incisivos.

2.1.2.2 PAG

Usualmente afetando pessoas com menos de 30 anos de idade, porém os pacientes podem
ser mais idosos
Anticorpos séricos deficientes aos agentes infectantes
Natureza episódica pronunciada de destruição da inserção e osso alveolar
Perda de inserção interproximal generalizada, afetando ao menos três dentes
permanentes, outros que não os primeiros molares e incisivos.
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2.2 Microrganismos como indicadores de risco à periodontite

2.2.1 Actinomices actinomycetecomitans (A.a.)

Conforme Zambon; Christersson; Slots (1996) A. actinomycetecomitans é uma
espécie bacteriana, que têm sido claramente associada à doença periodontal agressiva
localizada (anteriormente periodontite juvenil localizada). A prevalência subgengival do

A. actinimycetecomitans varia amplamente, contudo está aumentada com doença.
Segundo Slots e Ting (1999) por exemplo, de 0-26% de crianças saudáveis
apresentam A. actinomycetecomitans subgengivalmente. Por outro lado, 40-100% de
sítios subgengivais em pacientes com doença agressiva tinham A. actinomycetecomitans.
Estes dados sugerem que o A.a. é o agente causador da doença periodontal agressiva
localizada, mas isto tem sido dificil provar.
De acordo com Lally et al. (1989), o A.a. interage com o hospedeiro pela
produção de

vários fatores virulentos. Leucotoxina, o mais estudado fator virulento

produzido pelos A.a., é uma toxina RXT (toxina em repetição) e forma seqüências
similares com alfa-hemolisina da Escherichia coli, a citolisina da Pasteurella haemilytica
e a leucotoxina do Actinobacillus pleuropneumoniae. A leucotoxina do A.a. tem o poder
de matar leucócitos polimorfonucleares e monócitos no sangue periférico de humanos

e
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primatas não humanos, deste modo, evadir a resposta imune congênita atacando-a
diretamente. Neste processo, ocorre dano tecidual causado pela liberação de grânulos
contidos nos leucócitos polimorfonucleares e monócitos. Inversamente, morte mediada
por leucotoxina está relacionada à indução de apoptose em células HL-60. Apoptose, ou
morte celular programada, é um processo onde células hospedeiras sofrem degeneração
nuclear.
Para Ezzo et al. (2005) apoptose, quando apropriadamente regulada, é uma parte
normal dos tecidos e da homeostasia das células imunes e, de fato, da resposta imune.
Por exemplo, apoptose é induzida por células T citotóxicas, quando estas são alvo de
infecção. Similarmente, proteínas produzidas por

A.a.

(maioria notavelmente

leucotoxinas) podem induzir apoptose em uma variedade de células imunes hospedeiras.
A significância deste achado pode ser que, em contraste com a necrose, não ocorre use de
células. Embora a use celular derrame enzimas que degrada os tecidos, isso também
libera peptideos antimicrobianos(p.ex., defensinas) que podem matar bactérias e atrair
células inflamatórias.
De acordo com Saglie et al. (1990 apud EZZO et al. 2005) o lipopolissacarideo ou
a endotoxina do A.a.

também apresenta capacidade de virulência. Como os

lipopolissacarideos produzidos por E. colo e Salmonella typhimurium, a endotoxina do

A.a. tem o potencial de modular a resposta hospedeira e contribuir para a destruição
tecidual. Mais pertinente pode ser a capacidade do lipopolissacarideo do A.a. de estimular
macrófagos relacionados 'a interleucina(IL)-1, IL- 1 beta e ao fator de necrose tumoral
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(TNF); estas citocinas, entre outras atividades, são capazes de estimular a reabsorção
óssea. Pouco é conhecido sobre a atividade biológica dos lipopolissacarideos dos A.a..
Ainda não se compreende o tipo de resposta imune que eles promovem (isto é, Thl/Th2)
e como ele sinaliza a resposta imune (isto 6, através de CD 14, TLR4 ou TRL2).
Em geral, as características estruturais dos lipopolissacarideos A.a., são típicas e
incluem uma superficie composta por vários açúcares, um lipídio A na região profunda
dentro da camada mais externa da membrana, e um polissacarideo interno no núcleo.
Enquanto o polissacarideo do nucleo e o lipídio A permanecem conservados entre os
diferentes sorotipos de A.a., existe uma diferença entre as superficies ou componentes do
antígeno O. Como exemplo, o sorotipo b contém o antigeno 0 definido com uma unidade
de repetição contendo D-frutose, L-raminose, e N-acetil-D-galactosamina. Os antígenos
0 de outros sorotipos de A.a. são distintos do sorotipo b. Como as colônias do sorotipo b
parecem produzir mais leucotoxina e produzem um diferente antígeno 0, é importante
diagnosticar este organismo de alto risco e combate-lo (PAUL et al. 2005).
Conforme Saglie et al (1986 apud EZZO et al. 2005) talvez mais relevante que a
capacidade dos A.a. de escapar das defesas inatas e sobreviver aos tratamentos
periodontais é sua habilidade de invadir tecidos gengivais e, em particular, as células
epiteliais. Isto tem sido especulado, pois os A.a. entram no tecido conjuntivo, e sua
produção de colagenase permitirá adquirir nutrientes e possivelmente disseminar. Um dos
clássicos achados em periodontite pode resultar na destruição do coldgeno. Entretanto, a
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propriedade proteolitica direta das enzimas dos

A.a.

são encapsuladas por

metaloproteinases hospedeiras liberadas por leucócitos polimorfonucleares e monócitos.
Conforme Meyer; Srenivasan; Fives-Taylor (1991) muitas, mas não todas,
colônias de A.a. são encontradas invadindo a linhagem de células mamárias. Eficiente
invasão pode ser afetada pelo tipo de linhagem de células mamárias utilizadas e pela
colônia de A.a. testada. Em linhagem de células de carcinoma epidermóide humano (KB),
a invasão é iniciada pelo contato de A.a. com microvilos. Uma vez na célula, o A.a.
SUNY465 pode se espalhar intracelularmente utilizando os microtaulos das células
hospedeiras. Recentemente os A.a. tern sido detectados em células epiteliais da boca
humana. Este grupo foi hábil para mostrar que A.a., B. forsythus e P. gingivalis crescem
ativamente nestas células. A capacidade dos patógenos periodontais de se esconder das
células hospedeiras pode permitir que eles sobrevivam, mesmo após

o tratamento

periodontal convencional, e emergir para causar doença novamente.

2.2.2 Outros microrganismos

No empenho de caracterizar a total diversidade bacteriana na placa
subgengival humana, Paster et al (2001) usaram métodos moleculares de cultura
independente. 0 DNA foi extraído da placa subgengival e o DNA ribossômico 16S foi
amplificado pela reação em cadeia da polimerase, e clonado dentro de E. co/i.

As

")0

seqüências foram comparadas àquelas de espécies conhecidas e mais próximas. Com base
em dados da seqüência, a flora subgengival contém 347 espécies ou filotipos, e eles
estimaram mais 68 espécies adicionais que não estavam presentes, totalizando 415
espécies na placa subgengival. Paster et al. estimaram que o total da diversidade de
espécies na cavidade oral, incluindo bochecha, lingua e dentes, é de aproximadamente
500 espécies. Algumas viroses humanas também têm sido relacionadas A periodontite.

2.3 Análise de níveis séricos de anticorpos a patógenos periodontais

Devido A relação entre os anticorpos e a infecção periodontal, a aplicação
potencial de titulação de anticorpos com propósito de diagnóstico periodontal tem
recebido considerável atenção na pesquisa. Os métodos utilizados para determinar a
titulação de anticorpos incluem ensaio imunoenzimático (ELISA)

e técnicas de

imunotransferincia. A primeira desvantagem associada A titulação de célula integral é a
possibilidade de reação cruzada inespecifica com outros microrganismos que participem
de epitopos comuns. Conseqüentemente, o preparo de antígenos purificados ou epitoposalvo específicos para um patógeno em particular geralmente são superiores aos usados de
célula integral, e melhoram a sensibilidade e especificidade dos ensaios diagnósticos com
base em anticorpos. Anticorpos para bactérias e outros antígenos tipicamente são
medidos no soro, saliva e fluido do sulco gengiva! (HONMA; KATO; OKUDA, 1999).

)1
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Segundo Ebersole et al (apud SAIAINGUR; COHEN, 2006) indivíduos com
periodontite seguidas vezes apresentam altos níveis de títulos para anticorpos de
patógenos periodontais, quando comparados com os controles com periodonto saudável.
Entretanto, algumas pesquisas não conseguiram demonstrar aumento na concentração dos
anticorpos acima dos valores iniciais, antes da instalação da doença.

2.4 Fatores de risco genéticos e familiares

No passado, acreditava-se que a periodontite fosse provocada estritamente por
fatores externos. Agora está amplamente aceito que apenas uma porção da variabilidade
da doença na população pode ser atribuida à exposição ao meio ambiente, enquanto a

variação restante é atribuida à susceptibilidade do hospedeiro. Diferenças nesta vertente
são determinadas, em última instancia, pelas variações genéticas. As pesquisas indicam
que essas influem no risco de periodontite crônica e agressiva.
De acordo com Marazita et al. (1994) a periodontite agressiva tende a se agregar
em famílias, e um gene autossõmico dominante de lócus único e principal está envolvido
na etiologia da doença. Alguns polimorfismos de antígeno de leucócito (HLA) e
interleucina (IL)-1[3 têm sido encontrados associados ao alto risco de periodontite
agressiva. Entretanto, tais associações não foram con firmadas por pesquisas mais
especificas para ligações. Nenhum exame genético foi provado predizer

o

desenvolvimento da periodontite agressiva ou o resultado do tratamento periodontal entre
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indivíduos afetados. Entretanto, com base nas fortes evidências de agregação familiar e
um modo dominante de transmissão da doença, os clínicos devem encorajar os irmãos e
parentes íntimos dos pacientes com periodontites agressivas a receberem avaliação
periodontal. 0 tratamento periodontal preventivo

e o monitoramento atento são

especialmente importantes entre os parentes jovens de pacientes diagnosticados com
periodontite agressiva.
Segundo Ronderos e Ryder (2005) a maioria das pesquisas indica que o alelo 1 da
IL-113 +3954 é o genOtipo predominante entre pacientes com periodontite agressiva,
enquanto outros relatam nenhuma associação.

2.4.1 Síndrome de Papillon-Lefrêve

De acordo com Haneke (1979) a síndrome de Papillon-Lefèvre é descrita como
uma queratose palmoplantar difusa associada h. periodontite agressiva das dentições
primária e permanente. E uma doença recessiva autossõmica rara, com a prevalência de
um a três casos em um milhão na população em geral. A consangüinidade entre os pais é
reportada em pelo menos 1/3 dos casos. A síndrome aparece igualmente em homens e
mulheres, mas não parece haver relação com a raga.
As duas características essenciais da síndrome de Papillon-Lefèvre segundo
Stevens et al (1996) são hiperqueratose palmoplantar (difusa ou localizada) e destruição
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da inserção periodontal rápida e generalizada, resultando em perda prematura dos dentes
deciduos e permanentes. Essa síndrome é uma das pelo menos 19 diferentes formas de
queratoedema palmoplantar. Enquanto algumas dessas outras condições podem
manifestar com anormalidade dos dentes, a síndrome de Papillon-Lefèvre é a única
associada à periodontite severa.
Em outro estudo, Haneke et al (1979) constataram que a associação desta

síndrome com periodontite agressiva, e em alguns casos com infecções recorrentes, faz
com que pesquisadores estudem as funções dos neutrófilos na síndrome. Vários autores
relataram diminuição na atividade quimiotatica dos neutrófilos, assim como
diminuiçãoda fagocitose e morte intracelular de certas bactérias em pacientes com

síndrome de Papillon-Lefrève.
De acordo com Schoereder et al. (1983) é possível que a maior vulnerabilidade
para infecção e defeitos dos neutrófilos observados em alguns pacientes pode ser uma
condição clinicamente distinta da síndrome de Papillon-Lefrève, ou possivelmente

secundária a uma infecção com uma bactéria especifica como A.a.
Preus (1988) levantou a hipótese de que o defeito hereditário nesta síndrome está
localizado na barreira epitelial, a qual no sulco gengival pode levar para uma baixa defesa
do hospedeiro contra bactérias periodontopatogênicas.
Dougherty e Gallin (1995 apud DEAS et al. 2005) reportaram alterações no
cemento, atividade colagenolitica não balanceada e alta atividade osteoclastica em alguns
pacientes com a síndrome de Papillon-Lefevre. Estes achados podem explicar a
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periodontite agressiva inicial observada nesses pacientes, até mesmo na ausência de
anormalidades significantes nos neutrófilos.

2.4.2 Síndrome de Down

Entre as características clinicas apresentadas pelos pacientes com síndrome de
Down, está uma alta prevalência de periodontite. Cohen et al.(1961 apud DEAS et al.,
2005) reportaram em um estudo de 100 pacientes jovens com síndrome de Down que
todos apresentavam algum grau de doença periodontal, variando de gengivite severa em
pacientes mais jovens a periodontite com formação de bolsa e perda óssea nos pacientes
mais velhos. A incidência de perda óssea foi duas vezes maior que em um grupo separado
de pacientes com necessidades especiais em relação a problemas mentais, também
institucionalizados, mas sem síndrome de Down.
Em uma extensa revisão sobre doença periodontal em pacientes com síndrome de
Down, Reuland-Bousma e Van Dijk (1986) examinaram as condições endógenas e os
fatores exógenos que podem predispor os pacientes à periodontite agressiva. Eles
dividem os fatores exógenos em fatores locais, relacionados principalmente à higiene, e
fatores secundários, tais como protrusão da lingua, maloclusão e não fechamento dos
lábios, os quais são fatores comuns associados A. síndrome de Down. Ao mesmo tempo
que certamente contribuem para a extensão da doença, a evidência sugere que esses
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fatores não são comensuráveis com a severidade da periodontite observada em pacientes
com esta síndrome.
Entre os fatores endógenos que podem exacerbar a periodontite na síndrome de
Down estão os defeitos dos neutrófilos. A primeira anormalidade celular ligada

síndrome foi a tendência do núcleo dos neutrófilos nos pacientes com Down ser
consistentemente menos fragmentado do que em outros grupos de pacientes (SEGER;

BUCHINGER; STRODER, (1977, apud DEAS et al., 2005).
Mittwoch (1958 apud DEAS et al., 2005) observou que o número absoluto de
neutrófilos em pacientes com síndrome de Down não é significativamente diferente do

número dos controles saudáveis, e reportou a preponderância de formas celulares mais
jovens, que não depende da contagem total e do número relativo de neutrófilos.
Em contrapartida, Mellmann; Youkin; Baker (1970 apud DEAS et al., 2005)
sugeriram que esse fenômeno é devido a. tendência de menor sobrevida dos neutrófilos
circulantes em pacientes com síndrome de Down.

Barkin et al. (1980 apud DEAS et al, 2005) percebeu que defeitos na quimiotaxia
dos neutrófilos também foram identificados em pacientes com síndrome de Down.
Examinou as diferenças na função dos neutrófilos entre crianças com síndrome de Down

e um grupo controle com idade semelhante. A função dos neutrófilos foi avaliada de
acordo com a mobilidade aleatória, e houve significante redução na quimiotaxia nas
crianças com Down.
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3 DISCUSSÃO

3.1 A. actinomycetecomitans

De acordo com Zambon et al. (1998) a distribuição do sorotipos de A.a. dentro de
categorias de doenças pode ser mais especifica e indicativa de que o A.a. é um verdadeiro
pat6geno ou um microorganismo de alto risco. Por exemplo, sorotipo c são mais

comumente

encontrados

em

infecções extrabucais

e

em

saúde

periodontal.

Conseqüentemente, o sorotipo b de A.a. , como JP-2, produz grandes quantidades de
leucotoxina, um importante fator de virulência, e são encontrados mais freqüentemente

associados à doença periodontal.
Em um método mais sensitivo para identificar a associação de A.a. isolados na
doença, Di Renzo e McKay (1994) usaram a análise do fragmento de comprimento de
restrição de polimorfismo (RFLP) para tipar mais de 800 isolados de A.a.. A identificação

de variantes genéticas particulares de A.a. causando uma doença (ou não) pode sugerir
um microorganismo de alto (ou baixo) risco.
Em estudo realizado por Di Rienzo et al. (1994) 9 dos 36 indivíduos suceptiveis
doença periodontal agressiva localizada mostraram evidência de destruição periodontal,

e 6 destes 9 indivíduos exibiram RFLP grupo II variantes de A.a., que foram mais tarde
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demonstrados serem altamente produtores de leucotoxina.

Estes estudos servem como

exemplo de como padrões moleculares caracterizados dentro de uma espécie de bactéria
pode permitir-nos demonstrar, com segurança, a informação diagnóstica relacionada ao
risco de doença, desta forma microorganismo comensais de verdadeiros patógenos.

Offenbacher e Zambon (1996 apud EZZO E CUTLER, 2005) demonstraram a
presença de A. a. e a progressão ou iniciação da doença periodontal agressiva localizada
têm sido avaliadas longitudinalmente. Já foi reconhecido que a presença de A.a. em
pacientes jovens era um indicador de risco para o desenvolvimento da doença
periodontal.
Muitos estudos têm pesquisado se a presença de A.a. subgengival em adultos
coincide com a doença periodontal. A maioria destes estudos é incapaz para mostrar que
a presença de A.a. é um futuro risco para a progressão da doença. Muitos trabalhos
realizados antes de 1996 sugerem que a presença de P. gingivalis ou B. .forsythus esta

freqüentemente correlacionada com doença crônica progressiva. Conseqüentemente, um
estudo pode descrever o A.a. como sendo um iniciador de doença agressiva, mas não
essencial para que ela ocorra. 0 verdadeiro mediador da doença é provavelmente como o
hospedeiro responde — outras espécies bacterianas pode desempenhar

o papel.

substituindo e iniciando uma resposta similar.
Desde 1996, um grupo (Timmerman et al. 2000, 2001)

tem pesquisado

longitudinalmente se a presença de A.a. em adolescentes provoca urn risco maior de

doença agressiva. Este grupo descreveu 3 marcadores de risco: idade. presença de fatores
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locais e A.a. subgengival. Como outros estudos analisando a história natural da doença,
estes indivíduos não tiveram nenhum acesso aos cuidados dentais e, conseqüentemente, a
prevalência da doença foi alta.
Em estudo de Muller et al. (1997) onde recrutas foram analisados devido
presença de A.a. e à progressão da doença, números significantes de amostras positivas
de A.a. foram encontrados em pacientes "ativos" após 12 meses. Entretanto, nenhuma
diferença estatística foi encontrada, levando estes pesquisadores a concluírem que o A.a.
não foi um fator de risco destes pacientes.
Em geral, poucos estudos longitudinais descrevendo o risco de A.a. subgengival
relacionado à progressão da doença têm sido realizados desde 1996. Estudos futuros são
necessários para provar a causa e o efeito relacionados ao A.a. e à doença agressiva.

3.2 Outros microorganismos

A presença do genoma viral da família Herpes foi isolado de lesões de pacientes
com periodontite, quando pesquisado em estudos transversais (Slots; Contreras, 2000).
Seus genomas foram encontrados em doença agressiva e periodontite associada a
pacientes com doenças sistêmicas. Os autores hipotetizaram que fatores ambientais ou
sistêmicos permitiram a ativação dessas viroses, causando o impacto inibidor de vários
fatores do hospedeiro, o que permitiria o acúmulo de patógenos e, conseqüentemente, a
doença.

,9

3.3 Análise de níveis séricos de anticorpos a pat6genos periodontais

De acordo com Ebersole; Cappeli e Steffen (1995) altas concentrações das classes
de IgG, IgM e IgA para A.a. têm sido relatadas em pacientes com periodontites agressiva
e crônica, quando comparados aos controles.
Entretanto, esses resultados contrastam com outra pesquisa, de Gunssoley et al.
(1987) que demonstra baixas quantidades de anticorpos anti-A.a. em pacientes com
periodontite agressiva severa. Nessa última pesquisa, os autores propuseram que os
baixos níveis poderiam ser fiteis como indicador clinico para suceptibilidade aumentada A
doença.
Tolo et al. (1989) sugeriram que os anticorpos séricos para determinantes de

Porphyromonas gingivalis detectados antes da instalação de perda óssea poderia ser
predição para a progressão da doença.
Em outro estudo, O'Dell e Ebersole (1995) demonstraram correlação significativa
entre a atividade de anticorpos e os parâmetros clínicos de severidade da doença em
pacientes com periodontite crônica ou periodontite agressiva localizada.
De forma semelhante, Chen et al. (1991) relataram aumento de avidez

e

anticorpos para P. gingivalis após tratamento não-cirúrgico de pacientes com periodontite
agressiva generalizada.
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Também tem sido demonstrados efeitos positivos de tratamentos que afetam a
concentração de anticorpos IgG para A.a (Ling et al. apud SAHINGUR E COHEN,
2005), tanto quanto diminuição nos níveis para P. gingivalis após o tratamento
periodontal (Horibe; Watanabe; Ishikawa, 1995 apud SAHINGUR E COHEN, 2005).
Nessa última pesquisa, os autores sugeriram que as modificações no nível sérico para P.
gingivalis estiveram relacionados à supressão de bactérias.
Segundo Pietrzak et al. (1998) anticorpos para antígenos imunodominantes de P.

gingivalis, seu isátopo e subclasse foram mensurados em quatro grupos de pacientes,
incluindo indivíduos positivos para P. gingivalis (sem ou corn periodontite) e negativos
para P. gingivalis (sem ou com periodontite). Não houve diferenças nas concentrações de
IgGl, IgG3 e IgM, porém a quantidade de IgG2 em indivíduos sem periodontite, ou
sororreatividade para P. gingivalis, foi significativamente mais alta que em pacientes
positivos para P. gingivalis. Para pacientes nesse último grupo, as concentrações de IgG4
e IgA foram quase exclusivamente observadas em pacientes sem periodontite.
Coletivamente, esses achados sugerem que a presença de IgG3 pode refletir falta de
susceptibilidade 6. periodontite, enquanto a relativa deficiência de IgG4 pode ser
indicadora de periodonto higido e ausência de infecção. Embora esses resultados pareçam
promissores, a utilidade pratica ficou comprometida devido ao tamanho relativamente
pequeno da população amostrada.
Celenligil e Ebersole (1998) pesquisaram a especificidade de anticorpos séricos
para definir microorganismos orais em população turca com periodontite agressiva. Nesta
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pesquisa, os anticorpos IgG para 14 microorganismos foram determinados pelo exame
ELISA, em 89 pacientes com periodontite agressiva localizada, 86 pacientes com
periodontite agressiva generalizada e 94 controles saudáveis. Todos os pacientes com
periodontite agressiva exibiram altos níveis de anticorpos para A. a., sorotipos c e a,
enquanto os níveis de anticorpos sorotipo b estiveram significativamente mais altos nos
pacientes dos Estados Unidos, com periodontite agressiva localizada. Além disso, 87% e
77%

dos pacientes turcos com periodontite agressiva localizada apresentava,

respectivamente, elevadas respostas de anticorpos para P. gingivalis e E. corrodens, o
que não foi observado nos pacientes norte-americanos correspondentes. Os autores
concluíram que existiam variações consideráveis e significativas nas respostas sistêmicas
de anticorpos aos patógenos periodontais em pacientes de ambos os países.
Mais recentemente Craig et al. (2002) avaliaram respostas ao IgG sérico para seis
patógenos periodontais em 23 indivíduos asiáticos, 48 afro-americanos e 37 hispânicos. A
concentração de IgG anti-P. gingivalis era maior nos afro-americanos, e IgG anti-B.

forsythus esteve diminuída nos hispânicos. Para toda a população na pesquisa, antes da
doença e subseqüente perda de inserção, ambas estiveram associadas a altos níveis de
anticorpos séricos IgG para P. gingivalis. 0 aumento de profundidade da bolsa, nível de
inserção, eritema gengival e idade também estiveram positivamente correlacionados com
anticorpo IgG sérico para P. gingivalis, porém não com anticorpos de cinco outras
espécies subgengivais. Os autores sugeriram que o alto nível de anticorpo sérico IgG para

P. gingivalis pode refletir a doença periodontal destrutiva e em progressão, e a presença
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de tais anticorpos pode ser considerada um fator de risco da progressão da doença nessas
populações. Ainda assim, foi observada a possível influência de vários outros fatores
sócio-econômicos e do meio externo nos níveis séricos de IgG nos grupos pesquisados.
Takahashi et al. (2001) estudaram as associações entre fatores de risco humorais
múltiplos e mediados por células. Esses autores pesquisaram 68 pacientes com
periodontite agressiva, 51 pacientes suspeitos de portarem periodontite agressiva, 43 com
periodontite crônica e 36 indivíduos saudáveis. Os pacientes com periodontite agressiva
estavam associados a altos níveis de anticorpos para P. gingivalis, A.a., T. denticola e F.
nucleatum, quando comparados com indivíduos-controle saudáveis. Ainda assim,
ocorreram consideráveis variações entre os membros de todos os grupos. Os pacientes
com periodontite agressiva mostraram maiores variações intradiagnósticas em certas
funções celulares defensivas do hospedeiro que em outros grupos. Os autores concluíram
que a associação de fatores de risco imunológico do hospedeiro em pacientes com
periodontite agressiva pode ser mais complexa do que anteriormente se acreditava, e
enfatizaram a dificuldade de atribuir a patogenia da doença periodontal agressiva com
base apenas em um único fator de risco do hospedeiro.
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3.4 Fatores de risco genéticos e familiares

Estudo de Beaty et al. (1993) indica que a maioria das semelhanças dentro das
famílias devem ser atribuidas ao comportamento e à exposição comum ao meio ambiente.
Outros também embasam o papel da herança genética como uma razão para a
agregação familiar. Michalowicz et al. (2000) , em duas grandes amostras independentes
de irmãos gêmeos adultos, observaram que as semelhanças das doenças periodontais em
pares de monozigotos (isto 6, gêmeos idênticos) eram maiores que as semelhanças
encontradas entre irmãos fraternos (dizigotos).
Este achado apóia a noção da hereditariedade da doença. Ambos os estudos
concluíram que cerca de 50% da variância da periodontite agressiva nas populações
adultas pode ser atribuida a diferenças genéticas. Uma vez que existe evidência
demonstrando correlação de doença periodontal entre membros familiares,

o

monitoramento atento pode
estar indicado para pessoas com um histórico familiar de periodontite. E possível que
pacientes com forte histórico familiar de periodontite sejam mais susceptíveis a
desenvolver casos de periodontite recorrente ou refratária ao tratamento.
Ao avaliar a validade do teste de genótipo composto de IL-1 como instrumento de
avaliação de risco na prática clinica, deve-se observar sua precisão em predizer
desenvolvimento de doença periodontal. Ser genótipo-positivo nem é necessário ou

o
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suficiente para o desenvolvimento da periodontite. Uma grande proporção de pacientes
com periodontite apresenta-se negativo ao teste.
DeSanctis e Zuchelli (2000) relataram não terem encontrado nenhuma diferença

entre pacientes genótipo-positivos ou negativos em sua resposta durante o primeiro ano
após procedimentos de regeneração tecidual guiada. Ainda assim, do segundo ao quinto

ano pós-operatórios, os pacientes genótipo-positivos perderam 45% das inserção obtida
durante o primeiro ano, enquanto os pacientes genótipo-negativos perderam apenas 19%.

3.4.1 Síndrome de Papillon-Lefèvre

Van Dyke et al. (1984) descreveram defeitos na quimiotaxia dos neutrófilos em 2
pacientes com síndrome de Papillon-Lefrève e observaram diminuição na migração
aleatória e direcionada ao fator quimiotatico (FMLP). Essa alteração na função dos
leucócitos polimorfonucleares não foi observada em todos os casos.
Lyberg (1982 apud DEAS et al., 2005) e Schroeder et al. (1983 apud DEAS et

al., 2005) relataram função normal dos neutrófilos, incluindo marginação, quimiotaxia,
fagocitose, degranulação dos lisossomos e destruição intracelular em várias crianças com
sindrome de Papillon-Lefrève, as quais não exibiam alta susceptibilidade à infecção.
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3.4.2 Síndrome de Down

Relatos em relação à fagocitose dos neutrófilos em pacientes com síndrome de
Down são variados.
Rosner et al. (1973 apud DEAS et al., 2005) observaram diminuição da
capacidade fagocitica dos neutrófilos em relação a Ccindida albicans em crianças com
Down, e outros autores (Seger et al., 1977 apud DEAS et al., 2005) observaram
fagocitose normal realizada pelos neutrófilos em grupos de estudos similares.
Somando-se as deficiências dos neutrófilos estudadas em pacientes com síndrome
de Down, ainda existe outra linha de pesquisa que avalia a relação entre citocinas
derivadas dos neutrófilos e periodontite.
Halinen et al. (1996) encontraram altos níveis de colagenase (MMP-8) na saliva e
no fluido gengival de pacientes com síndrome de Down. Esses achados sugerem que
MMP-8 derivada dos neutrófilos e/ou citicinas induzidas por fibroblastos periodontais
pode refletir na destruição periodontal observada em pacientes com síndrome de Down.
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4 CONCLUSÕES

Diante dos conhecimentos adquiridos através desta revisão de literatura é licito
afirmar que:
a)

em relação ao A. actinimycetecomitans, estudos futuros são necessários para

provar a causa e o efeito relacionados à ele e á. doença periodontal agressiva.
b)

Individuos com periodontite seguidas vezes apresentam altos níveis de títulos

para anticorpos de patógenos periodontais, quando comparados com os controles com
periodonto saudável. Entretanto, algumas pesquisas não conseguiram demonstrar
aumento na concentração de anticorpos acima dos valores iniciais, antes da instalação da
doença.
c)

Tem sido sugerido que pacientes genótipo-positivos podem precisar de

tratamento mais agressivo e visitas de manutenção mais freqüentes do que os paciente
genótipo-negativos. Atualmente, não existem fortes evidências para amparar a mudança
nas agendas de manutenção ou regimes de tratamento com base nos resultados desse
teste.
d)

a síndrome de Papillon-Lefèvre tem como um dos seus sinais patognomônicos a

periodontite agressiva generalizada, resultando em perda prematura dos dentes deciduos e
permanentes.
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e)

Com relação a Síndrome de Down, irregularidades na função dos neutrófilos,

em conjunto com vários outros fatores endógenos e exógenos contribuem para essa
predisposição à periodontite.
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