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RESUMO 

 
 
 
O receptor tipo 2 ativado por protease (PAR2) é um receptor pro-inflamatório que 
pode ser ativado por tripsina, triptase, protease 3 produzida pelo neutrófilo e pela 
gingipaína (produzida por Porphyromonas gingivalis). Objetivo: o objetivo do 
presente estudo foi investigar a expressão do PAR2 na periodontite crônica em 
humanos, e avaliar se esta expressão está relacionada com a presença de atividade 
proteolítica no fluido crevicular. Metodologia: foram coletadas amostras de fluido 
crevicular gengival de indivíduos do grupo controle (sítios saudáveis com 
profundidade de sondagem ≤ 3mm, ausência de sangramento à sondagem; n=40), 
grupo periodontite crônica com destruição de leve a moderada (n=40) e grupo 
periodontite crônica com destruição avançada (n=40). A expressão do PAR2 foi 
determinada por RT-PCR e a atividade proteolítica no fluido crevicular foi analisada 
utilizando-se o substrato BApNA. Resultados: observou-se um aumento significativo 
(p<0.001) da expressão do PAR2 no grupo periodontite em relação ao grupo 
controle, independentemente da severidade da doença. Além disso, no grupo 
periodontite houve um aumento significativo na atividade proteolítica (p<0.001) 
presente no fluido crevicular comparado com o grupo controle. Conclusões: 
concluiu-se que na periodontite crônica, há um aumento da expressão do PAR2 e um 
aumento da atividade proteolítica do fluido crevicular. Desta forma, sugere-se que o 
PAR2 pode estar envolvido com a inflamação periodontal em humanos. 
 
Palavras-chave: Doença periodontal; Receptor tipo 2 ativado por protease; 
Proteases; Inflamação. 
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ABSTRACT 
 
 

Proteinase-activated receptor-2 (PAR2) is a pro-inflammatory receptor that can be 
activated by trypsin, tryptase, neutrophil-serine protease-3 (P3), and gingipain 
(produced by Porphyromonas gingivalis). Objectives: the objective of the present 
study was to investigate the expression of PAR2 in chronic periodontitis, and to 
evaluate whether its expression is related to the presence of proteolytic activity at the 
crevicular fluid. Methodology: gingival crevicular fluid (CF) samples were collected 
from subjects from control group (health sites with probing depth ≤ 3mm, absence of 
bleeding on probing; n=40), chronic periodontitis group with slight to moderate 
destruction (n=40), and chronic periodontitis group with advanced destruction (n=40). 
PAR2 expression was determined by reverse transcriptase-PCR, and the proteolytic 
activity (PA) at the CF was quantified using the specific substrate BApNA.  Results: 
PAR2 expression was significantly higher (p<0.001) in periodontitis compared to 
healthy individuals, independently of the disease’s severity. In addition, in 
periodontitis group, there was a significantly increased proteolytic activity (p<0.001) 
compared with controls. Conclusions: we conclude that in chronic periodontitis there 
is an increased expression of PAR2 and an increased proteolytic activity at the 
crevicular fluid. Thus, it is suggested that PAR2 might be involved in human 
periodontal inflammation. 
 
Keywords: Periodontal disease; Protease-activated receptor-2; Proteases; 
Inflammation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A periodontite é uma doença inflamatória crônica caracterizada pela 

destruição do ligamento periodontal e osso alveolar. A destruição do tecido 

periodontal ocorre principalmente como resultado das respostas imunoinflamatórias 

de um hospedeiro susceptível frente a uma ameaça microbiana persistente 

(Schenkein, 2006).   

Os periodontopatógenos produzem diversos fatores que podem estimular as 

células do hospedeiro a ativar uma variedade de respostas que levam à produção de 

potentes mediadores inflamatórios, tais como, o metabólito do ácido araquidônico, 

prostaglandina E2, enzimas conhecidas como metaloproteinases da matriz (MMPs) e 

as citocinas: interleucina IL-1, IL-6, IL-8 e fator de necrose tumoral (TNF)-α 

(Schwartz et al., 1997).  Algumas observações sugerem ainda que as proteases (ou 

proteinases) bacterianas podem interagir diretamente com os receptores de 

superfície das células do hospedeiro modulando a resposta inata (Travis & Potemba, 

2000). Em concordância com estes achados, foi recentemente demonstrado que as 

cisteíno-proteases bacterianas produzidas por Porphyromonas gingivalis, um 

importante patógeno envolvido no desenvolvimento das doenças periodontais, 

podem atuar como moléculas sinalizadoras através da ativação direta do receptor 

tipo 2 ativado por protease (PAR2) o qual pertence a uma família de receptores de 

sete domínios transmembrânicos acoplados à proteína G (Lourbakos et al., 2001). 

O periodonto inflamado é caracterizado por uma constante infiltração de 

neutrófilos, os quais migram dos vasos sanguíneos gengivais para o sulco gengival/ 

bolsa periodontal onde placa subgengival e fluido crevicular estão presentes. Níveis 

elevados de atividade proteolítica foram identificados no fluído crevicular de 

pacientes com doença periodontal, onde uma mistura de proteases endógenas 
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(serino-proteinase 3 do neutrófilo, triptase do mastócito e MMPs) e exógenas 

(proteases bacterianas) combina-se para mediar a degradação do tecido conjuntivo 

(Reynolds & Meikle, 1997). Dentre as enzimas hidrolíticas identificadas no ambiente 

periodontal, as quais podem ativar o PAR2, destacam-se a proteinase 3 liberadas por 

neutrófilos ativos, a triptase do mastócito, e a cisteíno-protease gingipaína. 

Conforme sugerido por Uehara et al. (2002), a possível ativação do PAR2 por 

proteases presentes no fluido poderia resultar em um maior acúmulo de neutrófilos e 

outras células imunes.  Na realidade, partindo-se do pressuposto que 

Porphyromonas gingivalis e os neutrófilos são, respectivamente, um dos 

periodontopatógenos mais importante e o tipo celular predominante 

(aproximadamente 90%) na periodontite crônica, espera-se que o receptor PAR2 

possa exercer um papel fundamental nos processos inflamatórios teciduais e nas 

respostas fisiológicas envolvidos com a destruição periodontal em humanos.  Desta 

forma, a hipótese do presente estudo é a de a expressão do PAR2 está associada 

com a atividade proteolítica presente no fluido crevicular de paciente com 

periodontite crônica. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 RECEPTORES ATIVADOS POR PROTEASES (PARS) 

 

Os receptores ativados por protease (PARS) foram descobertos e clonados 

nos anos noventa, quando o receptor PAR1 foi primeiramente identificado como o 

receptor responsável pela agregação induzida por trombina. Vu et al. (1991)  

isolaram um fragmento de DNA o qual codificava para um receptor de trombina 

humana funcional. O mRNA o qual codificava este receptor foi detectado em 

plaquetas e em células endoteliais vasculares humanas. A sequência de 

aminoácidos resultante revelou um novo membro de uma família de receptores de 

sete domínios transmembrânicos com uma grande extensão amino-terminal 

extracelular. Estes autores demonstraram que um peptídeo mimetizando a nova 

seqüência amino terminal criada pela clivagem pela trombina em sítio específico 

(R41) era capaz de funcionar como um potente agonista da ativação do receptor e 

da ativação de plaquetas. Além disso, este trabalho mostrou que receptores de 

trombina não-clivados respondiam ao novo peptídeo amino-terminal. Estes dados 

revelaram um novo mecanismo de sinalização no qual a trombina era capaz de clivar 

a extensão amino-terminal de seu receptor específico a fim de criar uma nova 

sequência amino-terminal que funcionaria como um ligante ativando o próprio 

receptor.  

Posteriormente, o PAR2 foi clonado e identificado como sendo um receptor 

com as mesmas características de ativação que o receptor de trombina (PAR1), mas 

o PAR2 não era ativado pela trombina. Ao contrário, demonstrou-se que o PAR2 era 

ativado pela tripsina e pela triptase do mastócito. Nystedt et al. (1995) descreveram 
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a clonagem e a expressão funcional do gene que codificava para o receptor humano 

ativado por protease do tipo 2. Estes autores demonstraram que quando este 

receptor encontrava-se expresso em células ovarianas de hamsters chineses, ele 

podia ser ativado por concentrações nanomolares da serino-protease tripsina e por 

peptídeos feitos com a sequência terminal do receptor. A análise da expressão do 

receptor mostrou que o mesmo encontrava-se amplamente expresso em tecidos 

humanos. Uma alta expressão foi verificada no pâncreas, fígado, rins, intestino 

delgado e colon. Uma expressão moderada foi detectada em vários órgãos mas 

nenhuma no cérebro ou no músculo esquelético. Por uma técnica de hibridização in 

situ por fluorescência, verificou-se que o gene do receptor PAR2 localizava-se na 

região cromossômica 5q13 onde, o gene do receptor PAR1 já havia sido localizado.  

No ano seguinte, Bohm et al. (1996) utilizaram a reação em cadeia de 

polimerase (PCR) para amplificar o PAR2 de um cDNA de rim humano. Estes autores 

transfectaram células KNRK (uma linhagem de células epiteliais de rim de rato 

transformadas por vírus sarcoma de camundongos kirsten) com este cDNA do PAR2. 

A seguir, os autores mostraram que a tripsina e o peptídeo agonista, o qual 

correspondia à sequência ligante exposta após a clivagem pela tripsina (SLIGKV-

NH2), eram capazes de induzir um rápido aumento da concentração de íon cálcio 

citozólico. De acordo com estes autores, o PAR2 humano estava localizado na 

membrana plasmática e no complexo de Golgi e, após sua ativação, que ocorre de 

maneira irreversível por proteólise, o receptor sofre rápida internalização e 

direcionamento para os lisossomos onde é destruído, prevenindo uma estimulação 

descontrolada das células. Ocorre então a síntese de novos receptores pelo 

Complexo de Golgi e a resensibilização dá-se pela disponibilização dos mesmos na 

superfície celular. Além disso, estes autores mostraram que o mRNA do PAR2 
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encontrava-se altamente expresso em pâncreas, rim, cólon, fígado e no intestino 

delgado. Os autores concluem dizendo que a expressão do PAR2 por células e 

tecidos que normalmente não são expostos a tripsina pancreáticas sugere que 

outras proteases poderiam servir como ativadores fisiológicos.  

Finalmente, no final dos anos noventa, o PAR3 e o PAR4 foram clonados e 

identificados como outros dois receptores de trombina. Ishihara et al. (1997) 

relataram a clonagem e a caracterização de um novo receptor de trombina 

designado como PAR3. De acordo com estes autores, o PAR3 pode ser mediado pela 

hidrólise desencadeada pela trombina, e é expresso em uma variedade de tecidos 

como a medula óssea e megacariócitos. O PAR3 foi batizado por estes autores como 

um segundo receptor de trombina e como um possível alvo terapêutico designado 

para o bloqueio específico de respostas trombóticas, inflamatórias e proliferativas à 

trombina. Já o PAR4 foi primeiramente identificado no cromossoma 19p12 por Xu et 

al. (1998). Estes autores identificaram uma sequência parcial de cDNA de um quarto 

membro da família de receptores acoplados a proteína G (PAR1, PAR2 e PAR3). 

Estes autores demonstraram que células transfectadas com o PAR4 resultaram na 

formação de inositol trifosfato intracelular quando tratadas com trombina ou tripsina. 

Ainda, este trabalho mostrou que o mRNA do PAR4 encontrava-se expresso em 

inúmeros tecidos humanos, com altos níveis expressos  no pulmão, pâncreas, 

tireóide, testículos e intestino delgado.  

 O conhecimento gerado pela cartografia do genoma humano sugere que 

apenas estes quatro receptores possuem similaridades genômicas e que nenhum 

outro PAR será encontrado em humanos. A identificação destes receptores que são 

especificamente ativados por proteases tem levado a comunidade científica a 

considerar as proteases não apenas como enzimas degradativas, mas como 
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moléculas sinalizadoras que podem enviar sinais específicos as células, quando 

estas proteases são liberadas e ativadas nas proximidades celulares.  

De acordo com Macfarlane et al. (2001) a expressão dos PARs é encontrada 

em todos os tecidos e tipos celulares, e diferentes vias de sinalização intracelular 

têm sido identificadas dependendo do tipo celular que se esteja considerando. 

Geralmente, os PARs têm sido associados com as proteínas Gα  mas, dependendo 

da natureza destas proteínas (q, 12/ 13, i e outras), diferentes quinases (proteína C 

quinase, tirosina quinase, PI3 quinase, RhoGEF e outras) podem atuar como 

mensageiros secundários da ativação dos PARs. 

 

                        A                                                 B 

 

                                  

 
Figura 1 - A: Representa o receptor PAR em sua forma “inativa”, aguardando a clivagem do domínio 
N- terminal no sítio específico (ao lado da caixa branca). B: A sequência ligante N-terminal (caixa     
branca), a qual é exposta após a clivagem enzimática específica, liga-se ao próprio receptor (caixa 
vermelha) iniciando sinalização celular  
Fonte: Holzhausen et al.(2005) 
 

 Ossovskaya & Bunnett (2004) relataram que os receptores ativados por 

protease (PARs) caracterizam-se por um mecanismo único de ativação que permite 

com que os mesmos atuem como sensores celulares da atividade proteolítica. A 

ativação dos PARs ocorre através da clivagem do domínio N-terminal gerando uma 

nova sequência ligante N-terminal a qual se liga ao próprio receptor, ativando-o e 

iniciando a sinalização celular (Figura 1). 

CCOOOOHH CCOOOOHH 

NNHH33
++  
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Peters & Henry (2009) relataram que receptores ativados por proteases 

(PARs) são uma nova família de receptores acoplados a proteína G e a sua 

sinalização envolve tipicamente a clivagem de uma região extracelular do receptor 

por proteases endógenas ou exógenas, o que revela uma sequência ligante capaz 

de auto-ativação do receptor. Verificaram ainda, que PARs são amplamente 

expressos no trato respiratório e sua ativação parece exercer influência moduladora 

significativa sobre o nível de tonicidade bronco motora e sobre os processos 

inflamatórios associados a uma série de distúrbios do trato respiratório. Os autores 

realizaram uma revisão centrando-se essencialmente na relação entre PARs, 

prostaglandinas e processos inflamatórios no pulmão, destacando seu papel 

potencial em determinadas doenças do trato respiratório, incluindo a fibrose 

pulmonar, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. 

As consequências fisiológicas da ativação dos PARs e dos mecanismos 

sinalizadores que são ativados devem ser consideradas em cada tipo celular a ser 

investigado de maneira independente. De acordo com Vergnolle (2009) os PARs têm 

sido estudados principalmente no contexto de diversas patologias associadas com 

uma forte liberação de proteases: câncer, doenças vasculares e condições 

inflamatórias. 

 

2.2 RECEPTOR TIPO 2 ATIVADO POR PROTEASE (PAR2) E  
INFLAMAÇÃO 
 
 
 Nystedt et al. (1994) descreveram que alguns estudos in vitro relataram uma 

maior expressão de mRNA de receptores PAR2  em cultura de células endoteliais 

após estimulação com mediadores inflamatórios, tais como, a IL-1  e o TNF- . 
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  Vergnolle (1999) afirmou que o receptor PAR2 é encontrado em tecidos 

provenientes de diferentes áreas do corpo humano, possivelmente participando do 

processo inflamatório in vivo, regulando as respostas do hospedeiro frente à injúria 

tecidual. 

 Lindner et al. (2000) avaliaram  o fluxo circulante de leucócitos e a velocidade 

de rolamento por microscopia intravital em camundongos knockout para o PAR2 

(PAR2-/-) e em camundongos PAR2+/+ após injeções com micropipeta perivenular de 

um peptídeo controle (LRGILS) ou de um peptídeo ativador de PAR2 (SLIGRL 

oligopeptídeos). Concluíram que na ausência do PAR2 o início da inflamação está 

atrasado.  

 Cocks & Moffat (2000) descreveram que o receptor PAR2 é encontrado em 

tecidos provenientes de diferentes áreas do corpo humano possivelmente 

participando do processo inflamatório in vivo, regulando as respostas do hospedeiro 

frente à injúria tecidual. Outros estudos in vivo demonstraram que a ativação do 

PAR2 pode levar ao relaxamento dos vasos sanguíneos, hipotensão, aumento da 

permeabilidade vascular, adesão e marginação leucocitária, infiltração granulocítica 

e dor.  

 Vergnolle et al. (2001) relataram que o receptor PAR2 é encontrado em 

tecidos provenientes de diferentes áreas do corpo humano, possivelmente 

participando do processo inflamatório in vivo, regulando as respostas do hospedeiro 

frente à injúria tecidual e que a ativação do PAR2 pode levar ao relaxamento dos 

vasos sanguíneos, hipotensão, aumento da permeabilidade vascular, adesão e 

marginação leucocitária, infiltração granulocítica e dor, efeitos que levam aos sinais 

cardinais da inflamação. Sugeriu, ainda, uma importante associação do PAR2 com 

dor de origem inflamatória. O receptor PAR2 foi identificado nos nervos sensoriais 
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aferentes onde tem sido associado à hiperalgesia térmica e mecânica. Vergnolle et 

al. (2001) relataram que o PAR2 pode ser ativado por tripsinas pancreáticas e extra-

pancreáticas (endoteliais e epiteliais), triptase do mastócito, proteinase 3 do 

neutrófilo, fatores de coagulação (VIIa/ Xa), serino-protease-1 da membrana, ou pela 

protease bacteriana gingipaína, produzida pelo periodontopatógeno Porphyromonas 

gingivalis (Figura 2).  

 

Figura 2 – Mecanismo de ativação enzimática do PAR2: Proteases endógenas, tais como tripsina, 
triptase, fatores de coagulação VIIa e Xa e proteases bacterianas, incluindo a protease gingipaína da 
Porphyromonas gingivalis clivam enzimaticamente a sequência N-terminal do PAR2, um receptor 
constituído de sete domínios transmembrânicos, em um sítio específico (seta azul) 
Fonte: Holzhausen et al (2005) 

 

Knight et al. (2001) compararam a regulação de PAR2 no epitélio respiratório 

de pacientes com asma e de pacientes normais. Verificaram que a asma, por si só 

está associada com aumento da expressão do PAR2 no epitélio brônquico. Os 

resultados dos estudos sugeriram que o PAR2 pode estar envolvido na inflamação 

de células epiteliais das vias aéreas de asmáticos. 

Lourbakos et al. (2001) relataram que o receptor PAR2 é encontrado em 

tecidos provenientes de diferentes áreas do corpo humano, possivelmente 

 

LL  

RR  
GG  

II  

LL  

SS  
RR  

GG  
KK  

 

CCOOOOHH  

PPAARR22  

VVIIIIaa          XXaa  
TTrriippttaassee  

TTrriippssiinnaa  

PPrrootteeaassee--33  

((NNeeuuttrróóffiilloo))  

GGiinnggiippaaíínnaa  NNHH22  



Revisão de literatura_________________________________________________21 
 

participando do processo inflamatório in vivo, regulando as respostas do hospedeiro 

frente à injúria tecidual. 

Macfarlane et al. (2001) relataram que  a ativação do PAR2  leva à síntese de 

citocinas e prostaglandinas e ativa vias de sinalização tais como aquelas que 

envolvem o fator NF-KB, o que exacerba as respostas inflamatórias. Avaliaram 

também as funções de sinalização celular de eventos e processos envolvidos na 

dessensibilização e ativação do PAR2 assim como outros aspectos importantes do 

PAR2, entre eles, a capacidade de diversas enzimas serino proteases, além de 

tripsina, para funcionar como ativadores de PAR2. As funções fisiológicas e 

fisiopatológicas prováveis para PAR2 na pele, intestino, vasos sanguíneos e sistema 

nervoso periférico foram considerados no contexto da ativação do PAR2 por várias 

serino proteases. 

Cenac et al. (2002) relataram que o PAR2 encontra-se altamente expresso ao 

longo do trato gastrointestinal. Mostraram que no cólon intestinal a administração de 

agonistas do PAR2 (peptídeo ativador do PAR2, tripsina, triptase) leva a uma reação 

inflamatória caracterizada por edema, infiltração granulocítica, aumento da 

permeabilidade intestinal e liberação de citocinas pró-inflamatórias (IL-1, TNF- ). 

Coelho et al. (2002) verificaram que a administração de agonistas do PAR2 no 

cólon afeta a sensibilidade visceral à distensão retal em ratos. Sugeriram uma 

importante associação do PAR2 com a dor de origem inflamatória. O receptor PAR2 

foi identificado nos nervos sensoriais aferentes onde tem sido associado à 

hiperalgesia térmica e mecânica. Concluíram que estes resultados identificam um 

possível papel para proteinases e PAR2 na gênese da hiperalgesia visceral.  
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Frungieri et al. (2002) relataram que a ação proliferativa da triptase do 

mastócito mediada por PAR2, COX2, prostaglandinas e PPARgamma tem uma 

possível relevância para a saúde humana  em desordens fibróticas. 

Miotto et al. (2002) relataram que o PAR2 foi encontrado no músculo liso 

brônquico, epitélio, glândulas e no endotélio e no músculo liso dos vasos sanguíneos 

dos brônquiolos. Concluíram que uma expressão aumentada de PAR2 tem sido 

observada nos vasos de bronquíolos de pacientes com bronquite.   

Schmidlin et al. (2002) descreveram que a tripsina e a triptase dos mastócitos 

podem sinalizar para as células epiteliais, miócitos e as fibras nervosas do trato 

respiratório por clivagem do receptor tipo 2 ativado por protease (PAR2). 

Examinaram o papel do PAR2 na inflamação alérgica das vias aéreas. Verificaram 

que a infiltração de eosinófilos foi inibida nos camundongos que não expressam o 

gene PAR2 assim como a hiper-reatividade das vias aéreas à metacolina inalada foi 

diminuída nestes animais. Concluíram que o PAR2 contribui para o desenvolvimento 

da imunidade e de inflamação alérgica das vias respiratórias apoiando a proposta de 

que terapias com os inibidores de triptase e antagonistas de PAR2 podem ser úteis 

para a diminuição da doença inflamatória das vias aéreas.  

Coughlin & Camerer (2003) descreveram que o receptor PAR2 é encontrado 

em tecidos provenientes de diferentes áreas do corpo humano, possivelmente 

participando do processo inflamatório in vivo, regulando as respostas do hospedeiro 

frente à injúria tecidual. Outros estudos in vivo demonstraram que a ativação do 

PAR2 pode levar ao relaxamento dos vasos sanguíneos, hipotensão, aumento da 

permeabilidade vascular, adesão e marginação leucocitária, infiltração granulocítica 

e dor, efeitos estes, que levam aos sinais cardinais da inflamação. 
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Em estudo realizado segundo Ferrell et al. (2003) avaliaram a participação do 

PAR2 na mediação da inflamação crônica das articulações. Os resultados mostraram 

que a deleção do gene do PAR2 leva à diminuição do processo inflamatório nas 

articulações. O PAR2 foi identificado como um alvo potencial para o desenvolvimento 

de alternativas terapêuticas para a artrite.  

Kim et al. (2003) verificaram que uma expressão aumentada de PAR2 tem 

sido observada em colite ulcerativa. Os resultados deste trabalho indicam que a 

ativação dos mastócitos através do PAR2 pode estar envolvida na patogênese da 

colite ulcerativa.  

Seeliger et al. (2003) afirmaram que a inibição de ativadores do PAR2 pode ter 

um efeito benéfico no papel inflamatório para o desenvolvimento da inflamação da 

dermatite de contato. 

Uehara et al. (2003) examinaram se as serino-proteases de neutrófilos, 

elastase de leucócitos humanos e catepsina G ativam células não epiteliais 

humanas e fibroblastos gengivais. Os resultados sugerem que serino-proteases de 

neutrófilos têm igual capacidade de ativar as células não epiteliais através do PAR2 

para a produção de citocinas inflamatórias e podem controlar  inúmeros processos 

inflamatórios, como a periodontite.  

Napoli et al. (2004) investigaram a expressão do receptor 2 ativado por 

protease (PAR2) em lesão aterosclerótica coronária humana devido ao fato de que o 

PAR2 está envolvido na modulação de eventos inflamatórios e função vascular. O 

estudo mostrou que a expressão do PAR2 é aumentada em lesão aterosclerótica 

coronariana humana e sugere que a ativação do PAR2 pode influenciar a lesão 

vascular. 
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Cederqvist et al. (2005) verificaram que uma expressão aumentada de PAR2 

foi observada no epitélio bronco alveolar de bebês pretermos com displasia bronco 

pulmonar. 

Noorbakhsh et al. (2006) sugeriram uma papel inflamatório para a ativação do 

PAR2 no desenvolvimento da encefalomielite. Investigaram o papel da PAR2 na 

patogênese da esclerose múltipla em seres humanos e encefalomielite auto-imune 

experimental. Verificou-se que a expressão do PAR2 encontra-se aumentada em 

astrócitos e em macrófagos na esclerose múltipla em humanos. A ativação do PAR2  

em macrófagos resultou na liberação de citocinas inflamatórias. Estes resultados 

revelam que há uma interação não patogênica entre sistema nervoso central, 

expressão PAR2 e neuroinflamação com a consequente desmielinização e lesão 

axonal, modulando a neuroinflamação na encefalomielite experimental auto-imune e 

esclerose múltipla. 

Xiang et al. (2006) investigaram a modulação da expressão de receptor tipo 2 

ativado por protease (PAR2) em condrócitos articulares por citocinas inflamatórias. 

Verificaram que o aumento da expressão do PAR2 em condrócitos de pacientes com 

osteoartrite é aumentada por citocinas pró-inflamatórias como a IL-1beta e o TNF-

alfa, e diminuída pela regulação das citocinas do TGF-beta1. Concluíram que uma 

expressão aumentada de PAR2 tem sido observada em condrócitos de pacientes 

com osteoartrite e pode estar envolvida em sua patogênese. 

Em estudo recente, Busso et al. (2007) demonstraram que camundongos 

deficientes em PAR2 apresentaram uma menor inflamação articular. Os autores 

monstraram ainda que a expressão do PAR2 em células sinoviais de pacientes com 

artrite reumatóide encontrava-se mais elevada quando comparada a expressão 



Revisão de literatura_________________________________________________25 
 

encontrada em células de pacientes com osteoartrite, sugerindo que o PAR2 possa 

estar envolvido com a patogênese de formas de atrite mediadas pelo sistema imune.  

Cenac et al. (2007), em um estudo sobre o papel da atividade de proteases 

na dor visceral na síndrome do intestino irritável, mostraram que as amostras de 

biópsia de cólon de indivíduos doentes liberaram maiores níveis de atividade 

proteolítica em comparação com amostras de controles assintomáticos. O estudo 

realizado estabeleceu que as proteases fossem liberadas no colón na síndrome do 

intestino irritável podem estimular diretamente os neurônios sensoriais e gerar 

sintomas de hipersensibilidade através da ativação de PAR2 desenvolvendo um 

papel inflamatório para a ativação do PAR2 no desenvolvimento da colite. 

Ketabchi et al. (2007) avaliaram a expressão de PAR2 na granulomatose 

orofacial. Verificaram que uma expressão aumentada de PAR2 foi detectada em 

histiócitos epitelióides e células gigantes nas lesões granulomatosas. Concluíram 

que a expressão de PAR2 era relacionada à intensidade e tipo de resposta 

inflamatória, mas não ao tipo de lesão clínica. 

Nakano et al. (2007) analisaram a expressão diferencial de triptase do 

mastócito e seu receptor, receptor tipo 2 ativado por protease (PAR2), na membrana 

sinovial e líquido sinovial de pacientes com artrite reumatóide e a osteoartrite. A 

atividade da triptase do mastócito celular do líquido sinovial na artrite reumatóide foi 

significativamente maior do que no líquido sinovial da osteoartrite. Concluíram que a 

expressão do PAR2 RNAm na sinóvia foi maior em artrite reumatóide e a liberação 

de citocinas pró-inflamatórias via PAR2 pode contribuir para a exacerbação da 

sinovite na artrite reumatóide. 

Sokolova & Reiser (2007) afirmaram que níveis elevados de PARs são 

observados em doenças pulmonares diversas e sua importância no desenvolvimento 
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de situações patológicas no pulmão é atualmente intensamente investigada. 

Relatam que o PAR2 contribui para a inflamação alérgica e que de uma forma geral, 

um completo entendimento da consequência do bloqueio destes receptores pode 

ajudar no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas específicas para 

impedir a destruição do tecido pulmonar evitando a deterioração das condições de 

pacientes com doenças pulmonares inflamatórias ou fibróticas. 

Lee et al. (2007) compararam a expressão de PAR2  RNA mensageiro 

(RNAm) e a expressão da proteína na mucosa nasal de indivíduos com e sem rinite 

alérgica. Observaram forte imunorreatividade para PAR2 na rinite alérgica da mucosa 

nasal em comparação com a mucosa nasal normal. Concluíram que o PAR2 pode 

estar envolvido na inflamação nasal alérgica. 

Moraes et al. (2008) relataram que proteinases podem influenciar na 

inflamação dos pulmões por diversos mecanismos, inclusive através de clivagem e 

ativação de receptores ativados por protease (PAR), tais como o PAR2. Estes 

autores examinaram as diferenças na resposta inflamatória pulmonar em ratos e 

verificaram que a estimulação do PAR2 pode levar à produção de uma série de 

citocinas e mediadores tais como IL-6, IL-8, Il-1, IFN-γ, PGE2 e MMP-9. Concluíram 

que a deleção genética de PAR2 está associada com a diminuição da depuração de 

Pseudomonas aeruginosa. 

Hyun et al. (2008) investigaram os efeitos da deficiência do PAR2 em modelos 

de colite a fim de elucidar o papel do PAR endógeno no processo de inflamação no 

intestino. Concluíram que o papel do PAR2 no intestino é pró-inflamatório e 

independente do perfil de produção de citocinas por linfócitos T auxiliares T-1 ou T-2.  

A ativação do PAR2 controla o recrutamento de leucócitos no cólon e os autores 
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sugerem um novo potencial terapêutico do PAR2 para o tratamento da doença 

inflamatória intestinal (colite). 

Horie et al. (2009) mostraram os efeitos de citocinas pró-inflamatórias sobre 

as alterações de PAR2 no músculo liso do cólon de ratos. Realizaram a cultura de 

tecidos da camada de músculo liso do cólon distal de ratos normais por até três dias. 

Verificaram que em ratos com colite experimental, os níveis de expressão do mRNA 

de citocinas pró-inflamatórias aumentaram com a inflamação. A incubação com IL-

1beta e TNF-alfa por três dias levou à supressão da expressão do PAR2 mRNA e, 

nesta preparação, os níveis de expressão do mRNA da iNOS foram 

significativamente aumentados. Com base nestes resultados, os autores sugeriram 

que a supressão da expressão do PAR2 sob condições inflamatórias é pelo menos 

parcialmente induzida pelo NO produzido por ação de citocinas pró-inflamatórias. 

Carvalho et al. (2010) avaliaram a expressão de mastócitos por PAR2 em 

doenças inflamatórias na pele e a liberação de IL-8 após ativação de PAR2. Os 

autores realizaram biópsias de pele com aparência saudável e pele lesionada de 

pacientes com psoríase.  A expressão do PAR2 foi confirmada in vitro em diferentes 

populações de mastócitos. Os resultados mostraram que os mastócitos expressam 

maiores níveis de PAR2 na inflamação crônica da pele. Além disso, os mastócitos 

podem ser ativados pelo agonista do PAR2 e levados a secretar IL-8, uma 

quimiocina que pode contribuir para o progresso da inflamação. 

Ramelli et al. (2010) relataram que a deficiência do receptor tipo 2 ativado por 

protease (PAR2) modula a inflamação em diversos modelos de doenças 

inflamatórias e auto-imune. Os autores investigaram o impacto da ativação do PAR2 

em células dendríticas e células T em PAR2 em ratos usando um peptídeo agonista 

específico do PAR2 (AP2). Os resultados demonstraram que a sinalização do PAR2 
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promove o transporte do antígeno de células dendríticas para os linfonodos e 

subsequente ativação de células T in vivo fornecendo uma explicação para o efeito 

pró-inflamatório de PAR2 em modelos animais. 

Gratio et al. (2010) relataram que algumas serino-proteases são consideradas 

moléculas sinalizadoras que atuam através de receptores ativados por protease do 

tipo 2 no crescimento do câncer do cólon humano. 

  

2.3 RECEPTOR TIPO 2 ATIVADO POR PROTEASE (PAR2) E A 

DOENÇA PERIODONTAL  

 

Lourbakos et al. (1998) mostraram que a Gingipaína-R, uma importante 

proteinase produzida pelo Porphyromonas gingivalis, um agente etiológico da 

doença periodontal, pode clivar o PAR2 na superfície de neutrófilos. Também foi 

mostrado neste estudo que esta proteinase bacteriana foi capaz de induzir um 

aumento da concentração intracelular de cálcio em neutrófilos, muito provavelmente 

devido à ativação do PAR2. Os autores sugeriram que esta resposta dos neutrófilos 

a gingipaína-R pode ser um mecanismo para o desenvolvimento da inflamação 

associada com a doença periodontal. 

Lourbakos et al. (2001) examinaram as respostas de células epiteliais orais à 

arginina cisteíno-proteinase (gingipaína RgpB) produzidas pelo Porphyromonas 

gingivalis. A proteinase RgpB induziu um aumento de cálcio intracelular em células 

epiteliais orais devido à sua atividade proteolítica. Neste estudo, demonstrou-se 

ainda que a sinalização dos efeitos da RgpB ocorrem devido a ativação dos 

receptores PAR2. Além disso, mostrou-se que a ativação dos receptores PAR2 em 

células epiteliais orais pela protease bacteriana estimulou a secreção da citocina pró-
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imflamatória interleucina-6, a qual é um importante estimulador da diferenciação de 

osteoclastos e da reabsorção óssea.   

 Uehara et al. (2002) demonstraram que a proteinase 3 produzida pelo 

neutrófilo pode ativar o PAR2  em fibroblastos gengivais humanos levando à 

produção de interleucina-8, a qual é capaz de estimular a atividade de MMPs, as 

principais responsáveis pela destruição do colágeno nas lesões periodontais. 

Uehara et al. (2003) observaram que além da proteinase 3, outras 

proteinases do neutrófilo, como a elastase do leucócito humano (HLE) e a catepsina 

G, são capazes de ativar o PAR2 em fibroblastos gengivais humanos, levando ao 

aumento da produção de interleucina-8 e de proteína quimiotática de monócitos. 

Holzhausen et al. (2005)  investigaram o papel da ativação do PAR2 na doença 

periodontal em ratos. As análises radiográficas e enzimáticas (mieloperoxidase) 

revelaram que a aplicação tópica de peptídeos sintéticos agonistas do PAR2 causou 

periodontite, levando a um aumento significativo da perda óssea alveolar e a 

infiltração granulocítica gengival. A inibição de metaloproteinase da matriz (MMP) e 

de ciclooxigenase (COX) diminuiu a periodontite induzida pelo agonista do PAR2. 

Mais especificamente, houve um aumento da expressão de COX-1, COX-2, MMP-2, 

e MMP-9 nos tecidos gengivais, sugerindo-se que o agonista do PAR2 leva a 

periodontite através de um mecanismo envolvendo a liberação de prostaglandinas e 

ativação de MMP. 

           Uehara et al. (2005) avaliaram o possível aumento da produção de fator de 

crescimento de hepatócitos (HGF), através da estimulação de fibroblastos gengivais 

humanos por gingipaínas. Os autores mostraram que a gingipaína (RgpB) causou um 

aumento acentuado da produção de HGF no sobrenadante, além de induzir a 

expressão de HGF na superfície celular, e a um aumento da expressão de mRNA  de 
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HGF de maneira dose-dependente e atividade enzimático-dependente. Os autores 

observaram ainda que a indução de HGF pelas Rgps em fibroblastos gengivais 

humanos ocorria através da ativação de PAR1 e PAR2. Além disso, a indução de HGF 

mediada pelas Rgps foi completamente inibida pela inibição da fosfolipase C pela 

interferência de RNA ao gene p65, que é um componente do fator de transcrição NF-

kappaB.  

Holzhausen et al. (2006) observaram em um estudo in vivo  que a ativação do 

PAR2 após inoculação de Porphyromonas gingivalis leva à inflamação em 

camundongos.  Análises dos fluídos coletados de câmaras dorsais demonstraram 

que animais PAR2-knockout (PAR2-/-) infectados com Porphyromonas gingivalis 

apresentam uma resposta inflamatória diminuída com relação aos animais PAR2+/+. 

Neste estudo, concluiu-se que na presença de Porphyromonas gingivalis, o receptor 

PAR2 regula os mecanismos celulares do hospedeiro responsáveis pelo aumento dos 

níveis de células inflamatórias e de mediadores pro-inflamatórios, tais como, 

prostaglandina E2, interferon-γ, IL-1β, e IL-6. Além disso, este estudo demonstrou que 

o PAR2 possui um papel importante na perda óssea alveolar em modelo de 

periodontite experimental por Porphyromonas gingivalis em camundongos.  

Uehara et al. (2008a) avaliaram a dupla regulação na produção de interleucina 

8 por células epiteliais orais humanas após estimulação com gingipaínas de 

Porphyromonas gingivalis. Verificaram que a incubação de células epiteliais orais 

humanas com a gingipaína KGP e com a gingipaína HRgpA resultaram em uma 

diminuição na produção de interleucina (IL)-8, mas não na produção de outras 

citocinas pró-inflamatórias. Em contraste, a RgpB aumentou a produção de IL-8. A IL-

8 é sabidamente a primeira linha de defesa do hospedeiro pois, é responsável pelo 

aumento da fagocitose, destruição bacteriana, liberação de enzimas lisossomais e 
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geração de anions superóxido. Desta forma, os autores deste trabalho sugerem que 

gingipaínas preferencialmente suprimem IL-8, resultando na atenuação do 

reconhecimento celular das bactérias, e como consequência, na manutenção da 

inflamação crônica. 

Uehara et al. (2008b) relataram que gingipaínas (HRgpA, RgpB e KGP) são 

cisteíno-proteinases e fatores de virulência do Porphyromonas gingivalis, importante 

bactéria causadora da doença periodontal. Para estudar os efeitos sinérgicos das 

gingipaínas e a sinalização via receptores Toll-like (TLRs) e NOD 1/2, os autores 

investigaram os efeitos de uma gingipaínas na secreção de citocinas pró-

inflamatórias em células monocítica THP-1 na presença de padrões moleculares 

associados a patógenos (PAMPs). Concluíram que o sistema de defesa do 

hospedeiro contra a Porphyromonas gingivalis pode ser acionado através da ativação 

do receptor ativado por protease (PAR) por gingipaínas e aumentada por PAMPs 

deste patógeno via TLRs ou NOD1 / 2 ligantes em células monocítica humanas. 

 Belibasakis et al. (2010)  investigaram os efeitos da Porphyromonas gingivalis 

sobre a expressão gênica do receptor tipo 2 ativado por protease (PAR2) em 

fibroblastos gengivais humanos e avaliaram o envolvimento de gingipaínas. Seis 

horas após a incubação com concentrações crescentes de P. gingivalis, a expressão 

do PAR2 encontrou-se aproximadamente cinco vezes maior comparada ao controle. A 

inibição das cisteíno-proteinases inibiu a capacidade do P. gingivalis em induzir a 

expressão de PAR2 potencialmente atribuída às gingipaínas. Os achados deste 

estudo demonstraram que o P. gingivalis pode alterar as respostas 

imunoinflamatórias do hospedeiro através do aumento da expressão do PAR2, desta 

forma contribuindo para a patogênese da doença periodontal.  
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Wong et al. (2010) avaliaram o papel do receptor tipo 2 ativado por protease 

nos mecanismos celulares  envolvidos na periodontite experimental. Verificaram que 

camundongos knockout para o receptor tipo 2 ativado por protease (PAR2-/-) 

infectados com Porphyromonas gingivalis não apresentam reabsorção óssea 

periodontal, contrariamente ao grupo de camundongos do tipo selvagem (PAR2+/+) e 

ao grupo de camundongos PAR1-/- infectados. Concluíram que a ausência de 

expressão do PAR2 parece diminuir substancialmente a ativação das células T e a 

resposta inflamatória Th1. A regulação de tais mecanismos pró-inflamatórias nas 

células T e mastócitos por PAR2 sugerem um papel central na patogênese da 

doença. 

 

2.4 ATIVIDADE PROTEOLÍTICA E A DOENÇA PERIODONTAL   

 

Cox & Eley (1989) avaliaram o fluido crevicular coletado de pacientes com 

gengivite e periodontite e observaram que estas amostras apresentaram uma 

atividade proteolítica compatível com a de serino-proteinase, mais especificamente 

com a triptase do mastócito. A inibição apenas parcial da atividade proteolítica dessas 

amostras de fluido crevicular, demonstrada após incubação prévia com inibidor de 

tripsina da soja (SBTI), sugeriu a participação de uma segunda enzima tipo tripsina 

de origem bacteriana ou do hospedeiro. 

Eley & Cox (1990) avaliaram a atividade tipo triptase em tecidos gengivais 

homogeneizados de pacientes com periodontite crônica através do uso de substrato 

específico Z-Ala-Arg-Arg-AFC. Os autores encontraram uma alta atividade tipo 

triptase em tecido gengival de pacientes com periodontite crônica. 
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Eley & Cox (1992a) examinaram vinte pacientes com periodontite crônica não 

tratada, quanto à perda de inserção e quanto às medidas radiográficas de perda 

óssea. Em uma segunda visita, o fluido crevicular gengival foi coletado com tiras de 

papel filtro nos sítios dentais de maior profundidade de sondagem. Após a 

determinação do volume de fluido crevicular, a atividade proteolítica tipo triptase foi 

determinada com o uso de substrato específico Z-Ala-Ala-Lys-AFC. Os autores 

observaram que a atividade enzimática correlacionou-se positivamente com a perda 

de inserção clínica e com a perda óssea em uma análise de regressão linear. 

Em estudo subsequente, Cox & Eley (1992) examinaram vinte pacientes com 

periodontite crônica quanto aos seguintes parâmetros clínicos: profundidade de 

sondagem, perda de inserção clínica, índice gengival, índice de sangramento e índice 

de placa. A coleta de fluido crevicular foi realizada em segunda visita em sítios 

dentais profundos. Os pacientes deste receberam raspagem e aplainamento radicular 

e outros tratamentos não cirúrgicos apropriados. Os parâmetros clínicos foram 

analisados novamente e o fluido crevicular foi coletado dos mesmos sítios dentais 

que haviam sido utilizados na fase de pré-tratamento. A atividade proteolítica tipo 

triptase presente no fluido crevicular gengival foi determinada por um ensaio 

fluorimétrico. Os autores observaram que após o tratamento periodontal, houve 

redução de todos os parâmetros clínicos periodontais e na atividade proteolítica. Os 

autores sugerem que o nível de atividade proteolítica presente no fluido crevicular 

gengival pode refletir o status clínico das lesões periodontais e pode ser usado para 

monitorar a atividade de doença. 

Eley & Cox (1992b) avaliaram a atividade enzimática do fluido crevicular 

gengival coletado do sitio de sondagem mais profundo de cada dente de dez 

pacientes com periodontite crônica antes do tratamento, após a raspagem e 
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tratamento de higiene e depois da cirurgia periodontal. Verificaram que houve 

redução clínica de todas as atividades de proteases e concluíram que os níveis de 

protease do fluido crevicular gengival parecem refletir o estado clínico de lesões 

periodontais e podem vir a ser avaliados na monitorização da atividade da doença. 

Kennett et al. (1993) determinaram histoquimicamente a presença de triptase 

do mastócito em biópsia de tecidos gengivais humanos. Os autores observaram que 

o maior número de triptase estava presente na lâmina própria, seguido pelo epitélio. 

Além disso, o número de células coradas foi maior no tecido gengival inflamado de 

pacientes com periodontite crônica em comparação com o tecido gengival saudável 

de pacientes-controle. Os autores concluíram que a enzima triptase pode 

desempenhar um importante papel na patologia da periodontite crônica.   

Walsh et al. (1995) demonstraram que a degranulação de mastócitos é 

consistente com a presença de lesões inflamatórias orais (líquen plano, gengivite, 

pulpite, inflamação periapical). Além disso, os autores demonstraram que a 

densidade de mastócitos nos compartimentos teciduais relaciona-se com o nível da 

expressão de E-seletina, uma molécula de adesão endotelial a qual pode ser 

induzida por ação de produtos da degranulação de mastócitos. Os autores concluem 

que os produtos de mastócitos podem desempenhar um importante papel na 

inflamação da cavidade oral. 

Gazi et al. (1996) estudaram as possíveis fontes das diferentes atividades 

proteolíticas encontradas no fluido crevicular gengival. Os autores coletaram 

amostras de tecido gengival e de fluido crevicular de pacientes com periodontite 

crônica. A cromatografia de filtração em gel das amostras teciduais demonstrou a 

presença de catepsina B e de triptase sensíveis aos inibidores de cisteína e serina, 

respectivamente. Foram preparadas amostras de células de periodontopatógeno de 
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cepas de referência suspensas em meio de cultura. De todos os patógenos 

estudados, Porphyromonas gingivalis foi o que demonstrou a maior atividade 

proteolítica compatível com a de cisteína proteases. Os padrões das bandas do fluído 

crevicular, tecido gengival e amostras bacterianas foram comparados em membranas 

impregnadas por substrato específico. Em membranas impregnadas com o substrato 

Z-Val-Lys-Arg-AFC, o fluído crevicular demonstrou bandas correspondentes as de 

catepsina B tecidual e à enzima do P. gingivalis e do Treponema denticula. O uso de 

membranas impregnadas com substrato D-Val-Leu-Arg-AFC demonstrou atividade no 

fluído crevicular semelhante à triptase tecidual. Os resultados deste estudo 

confirmaram a presença de catepsina B e triptase teciduais no fluído crevicular 

gengivais. 

Kennett et al. (1997) coletaram o fluído crevicular gengival de pacientes com 

periodontite crônica utilizando micropipetas e lamínulas contendo anticorpos para 

marcadores de leucócitos e Azul de Toluidina para identificar os mastócitos. Os 

autores observaram que o fluído crevicular de pacientes com periodontite crônica era 

composto de 70-80% granulócitos, 10-20% monócitos/macrófagos, 5% mastócitos e 

5% de linfócitos T. A presença de proteases e de inibidores no fluído foi investigada 

utilizando-se substratos específicos. A presença de elastase foi detectada em 

granulócitos, catepsina B em macrófagos, peptidases dipeptidil II e IV em linfócitos T, 

triptase em mastócitos em inibidor de proteinase alfa-1 e macro globulina alfa-2 em 

alguns macrófagos. Os autores concluíram que as proteases de células inflamatórias 

parecem ser responsáveis pela maior parte da atividade enzimática mensurada no 

fluído crevicular gengival, e sugerem que esta associação possa explicar a possível 

correlação da atividade enzimática com progressão da doença periodontal. 
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Travis et al. (1997) avaliaram as proteinases do Porphyromonas gingivalis 

como fator de virulência no desenvolvimento da periodontite do adulto. As 

proteinases de cisteína com atividade tipo tripsina são referidas como gingipaínas 

que clivam peptídeos e substratos e os resíduos de lisina que não são facilmente 

inibidas por inibidores de protease. Posto que os efeitos da proteólise descontrolada 

resultassem no desenvolvimento de edema, infiltração de neutrófilos e hemorragias 

envolvendo o aumento do fluxo crevicular, acúmulo de neutrófilos nos locais de 

infecção e sangramento à sondagem, parece provável que as proteinases derivadas 

do P. gingivalis são fatores de virulência importantes no desenvolvimento da doença 

periodontal 

Meyer et al. (1997) estudaram a elastase de leucócitos humanos em pacientes 

com doença periodontal medindo espectrofotometricamente quantidades de elastase 

ativa e elastase aderida ao inibidor alfa-1 de protease no fluido crevicular gengival 

obtidos de pacientes com periodontite de progressão rápida  e periodontite do adulto 

com diferentes profundidades de sondagem. Concluíram que a concentração de 

elastase ativa parece ser um marcador de doenças periodontais em relação à 

profundidade de sondagem. 

Figueredo & Gustafsson (1998) estudaram a atividade de proteases em fluido 

crevicular gengival de sítios inflamados com ou sem destruição tecidual em pacientes 

com gengivite e periodontite. A atividade de protease foi significativamente maior nas 

bolsas profundas em pacientes com periodontite. Mostraram que a atividade da 

protease é maior em sítios inflamados com presença de destruição do tecido em 

relação aos sítios sem inflamação sugerindo que a atividade é devido a um 

desequilíbrio entre proteases e anti-proteases ao invés de proteases insensíveis a 

alfa-1 anti-tripsina. 
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Imamura (2003) explicou o papel da gingipaína na patogênese da doença 

periodontal. As gingipaínas degradam macrófagos CD14 por atividade proteolítica, 

inibindo a ativação dos leucócitos através do lipopolissacarídeo e assim facilitando a 

colonização sustentada de P. gingivalis. A gingipaína desempenha um papel em 

relação à limpeza e infecção bacteriana, incluindo a captação de aminoácidos das 

proteínas do hospedeiro e maturação. Com base nas atividades importantes da 

gingipaína na infecção bacteriana e na patogênese da periodontite, as proteinases 

bacterianas podem ser alvos para a terapia da doença periodontal. As gingipaínas 

são potentes fatores de virulência de P. gingivalis, e podem estar associadas com o 

desenvolvimento da periodontite. O autor sugere que a inibição de gingipaína pela 

vacinação e os inibidores específicos de gingipaína são terapias úteis para a 

periodontite do adulto causada pela infecção por P. gingivalis. 

Imamura et al. (2003) revisaram as atividades da virulência de várias 

gingipaínas tendo em conta os mecanismos bifásicos: ativação e desativação de 

proteínas do hospedeiro. Verificaram que gingipaínas estimulam a expressão de 

metaloproteinases (MMPs) em fibroblastos e ativam a separação de MMPs latentes 

que podem destruir tecidos periodontais. As gingipaínas degradam, por proteólise, 

componentes do sistema de complemento e vários receptores, incluindo o macrófago 

CD14, células T CD4 e CD8, perturbando assim, o recrutamento de sistemas de 

defesa, facilitando a colonização sustentada de P. gingivalis. Gingipainas são 

potentes fatores de virulência de P. gingivalis, e em muitos aspectos, suas atividades 

proteolíticas constituem novos mecanismos de virulência bacteriana.                    

 Batista et al. (2005) identificaram e quantificaram a presença de triptase de 

mastócitos em diferentes estágios da doença periodontal humana utilizando técnicas 

de histoquímica (Azul de Toluidina) e Imuno-histoquímica (mastócitos positivos para 
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triptase). Os autores observaram um aumento nas densidades de triptase de 

mastócitos em lesões de gengivite/periodontite crônica comparados à densidade de 

mastócitos em tecidos gengivais clinicamente saudáveis. Interessantemente, os 

mastócitos foram encontrados especialmente distribuídos em proximidade com 

células mononucleares. Os autores concluíram que existe um aumento da triptase de 

mastócitos na doença periodontal em humanos os quais podem participar dos 

eventos destrutivos da doença periodontal. 

Cox et  al. (2006) investigaram a regulação da atividade de elastase pela 

secreção de inibidor da protease de leucócitos (SLPI) e o possível papel de outra 

protease presente no fluido gengival crevicular (GCF) sobre este componente 

protetor salivar. A saliva total, a saliva da parótida (PS) e o GCF foram obtidos de 19 

pacientes com periodontite. As concentrações de elastase e catepsina B ativas 

foram determinadas utilizando substratos específicos. Os autores concluíram que no 

fluido gengival crevicular, o inibidor de protease alpha1 derivado do soro é o principal 

inibidor da elastase, mas na saliva total, o SLPI provavelmente é o responsável pela 

redução da atividade de elastase. As gengivas inflamadas podem ser uma fonte 

adicional de SLPI na cavidade oral, mas, aparentemente, a molécula é clivada por 

cisteíno-proteases do GCF, como a catepsina B.  

O'Brien-Simpson et al. (2009) demonstraram que os complexos de adesina-

proteinases RgpA-KGP do Porphyromonas gingivalis penetram no tecido conjuntivo 

gengival, estimulando a secreção de mediadores pró-inflamatórios (molécula de 

adesão intercelular 1, interleucina-8 (IL-8), IL-6, secreção da proteína quimiotática de 

macrófago) ou induzem a apoptose de células epiteliais e fibroblastos humanos 

atenuando a secreção de mediadores pró-inflamatórios de maneira dose-

dependente  
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Tam et al. (2009) mostraram que os complexos de adesina-proteinases RgpA-

KGP do Porphyromonas gingivalis hidrolisam e inativam a interleucina-4 (IL-4) e a IL-

5, em condições fisiologicamente relevantes. Concluíram que a capacidade os 

complexos de adesina-proteinases RgpA-KGP para degradar as citocinas Th2, 

podem contribuir para a desregulação imune e podem desempenhar um papel 

importante na patologia da periodontite crônica. 

Fitzpatrick et al. (2009) avaliaram o conhecimento atual sobre a estrutura e 

função das proteases bacterianas gingipaínas que se ligam a uma vasta gama de 

proteínas do hospedeiro. Concluíram que gingipaínas são agentes importantes de 

virulência do patógeno periodontal P. gingivalis e que a complexa arquitetura 

molecular destas enzimas proteolíticas continua a ser elucidada, sendo um passo 

fundamental para a compreensão da função destas moléculas na idealização de 

futuras drogas e vacinas. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar se a expressão do receptor PAR2 

associa-se com a presença e gravidade da periodontite crônica em humanos, 

explorando alguns dos possíveis fatores envolvidos com sua ativação. 

 

Objetivo específico 1: 

O objetivo do presente estudo foi comparar a expressão do PAR2 em pacientes 

saudáveis com a expressão do receptor em pacientes com periodontite crônica 

moderada ou avançada. 

 

Objetivo específico 2: 

O segundo objetivo deste estudo foi avaliar os níveis de atividade proteolítica 

(atividade tipo tripsina) no fluído crevicular gengival obtido de sítios periodontais 

saudáveis e com periodontite crônica (moderada ou avançada); 
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4 MÉTODO 

 

4.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Inicialmente foram avaliados pacientes que se apresentaram para tratamento 

clínico geral na clínica odontológica do Departamento de Odontologia da UNITAU, 

por meio de anamnese e exame clínico periodontal. De acordo com os critérios de 

inclusão pré-estabelecidos, foi realizada a seleção adequada dos pacientes para o 

presente estudo.  Foram incluídos pacientes que apresentarem sítios periodontais 

saudáveis (ausência clínica de inflamação ou de história pregressa de doença 

periodontal) e pacientes com periodontite crônica (presença de inflamação gengival, 

perda de inserção de tecido conjuntivo e perda óssea), com pelo menos um sítio de 

destruição periodontal de grau moderado ou avançado (avaliados clínica e 

radiograficamente) por quadrante.  

Os parâmetros clínicos periodontais foram comparados com o grau da 

expressão do receptor PAR2 (avaliado por RT-PCR) no fluído crevicular. Foi então 

mensurada a atividade proteolítica tipo tripsina presente neste fluído crevicular, 

através do uso de um substrato específico para serino-proteases (BApNA).  

 

4.2 SELEÇÃO DOS PACIENTES 

 

Os pacientes, de ambos os sexos e nunca fumantes, com idade entre vinte e 

45 anos e que apresentaram boa saúde geral. Foram excluídos do presente estudo 

os pacientes que apresentaram algumas destas características: uso de aparelho 

ortodôntico; necessidade de medicação antibiótica prévia ao tratamento dental; uso 
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de antibióticos até três meses antes, fenitoína, antagonistas de cálcio, ciclosporina ou 

drogas anti-inflamatórias um mês antes da consulta inicial; uso de contraceptivos 

orais ou de reposição hormonal, história de diabetes, hepatite ou infecção por HIV ou 

qualquer outra doença que comprometessem as funções imunes; gravidez ou 

lactação; quimioterapia imunossupressora; tratamento periodontal nos seis meses 

antecedentes ao início do estudo.  

Após terem sido apropriadamente informados sobre a natureza do estudo, os 

pacientes assinaram um termo de consentimento (ANEXO A) previamente aprovado 

pelo CEP de número 439/06 da Universidade de Taubaté e registrado no CONEP. 

Os pacientes do presente estudo foram encaminhados para tratamento 

odontológico, de acordo com as necessidades apresentadas, nas clínicas de 

graduação e pós-graduação do Departamento de Odontologia da UNITAU.   

 

4.3 AVALIAÇÃO CLÍNICA - SELEÇÃO DOS SÍTIOS PERIODONTAIS 

 

Os pacientes foram clinicamente avaliados por um periodontista previamente 

treinado e calibrado. Da amostra, 10% foram examinados duas vezes para cada um 

dos critérios clínicos avaliados, a fim de se obter a confiabilidade diagnóstica intra-

examinador, aferida pela estatística de Kappa (entre 0.8 e 1.0). Foram determinadas 

as medidas de profundidade de sondagem e de nível de inserção clínica em seis 

sítios (mésio-vestibular, vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual, lingual e disto-

lingual) de cada dente, utilizando-se uma sonda periodontal manual (PCPUNC 15, 

Hu-Friedy, Chicago, USA). O sangramento à sondagem foi determinado 

dicotomicamente pela presença (+) ou ausência (–) de sangramento observado 
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durante trinta segundos após a primeira inserção da sonda na bolsa periodontal. As 

mensurações obtidas foram anotadas em ficha clínica periodontal.  

A presença de quatro ou mais dentes apresentando um ou mais sítios com 

profundidade de sondagem maior ou igual a 4mm, e com perda de inserção clínica 

maior ou igual a 3mm no mesmo sítio, foi diagnosticada como doença periodontal.  

Este critério estabelecido por López et al. (2002) foi escolhido para a definição 

clínica de pacientes que apresentam doença periodontal inequivocamente. Desta 

forma, os indivíduos foram subdivididos em três grupos: (i) controle - sítios saudáveis 

com profundidade de sondagem ≤ 3mm, ausência de perda de inserção clínica, 

sangramento à sondagem e sinais clínicos de inflamação (quarenta indivíduos, um 

sítio/quadrante); (ii) periodontite crônica com destruição periodontal de leve à 

moderada - um ou mais sítios periodontais com profundidade de sondagem de 3 até 

6mm com perda de inserção clínica de até 4mm, presença de sangramento à 

sondagem e evidência de perda óssea radiográfica (quarenta indivíduos, um 

sítio/quadrante); (iii) periodontite crônica com destruição avançada - dois ou mais 

sítios com profundidade de sondagem maior do que 6mm com perda de inserção 

clínica maior do que 4mm, presença de sangramento à sondagem e evidência de 

perda óssea radiográfica (quarenta indivíduos, um sítio/quadrante).  A justificativa 

para a escolha de um número de quarenta indivíduos (160 sítios periodontais) por 

grupo baseou-se na prevalência do periodontopatógeno Porphyromonas gingivalis 

em sítios saudáveis e com doença periodontal, considerando-se um nível de 

significância de 0.01. 
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4.4 COLETA DE AMOSTRA DE FLUÍDO CREVICULAR 

 

A coleta de amostra de fluído crevicular foi realizada em quatro sítios 

periodontais, um em cada guadrante, nos sítios periodontais de pacientes-controle e 

nos sítios de pacientes com doença periodontal apresentando a maior profundidade 

de sondagem. Após a remoção da placa supra gengival com uma cureta periodontal, 

os sítios foram isolados com rolos de algodão estéreis e um sugador de saliva foi 

utilizado para diminuir o risco de contaminação salivar. Os dentes foram então 

delicadamente secos com jato de ar por dez segundos. Foi utilizado um filtro 

especial para fluído gengival, perio-paper (Periopaper Collection Strip, Oraflow, 

Plainview, NY, USA), que após o isolamento do campo foi introduzido no sulco 

gengival/ bolsa periodontal onde permaneceu durante trinta segundos. Após sua 

remoção, o volume de fluído crevicular foi determinado utilizando-se um aparelho 

apropriado (Periotron 6000, IDE Interstate, Amityville, NY) e calculado em µl através 

de uma curva-padrão pré-estabelecida. O perio-paper foi colocado em tubos 

eppendorf contendo 400µl de solução tampão fosfato (pH 7.4), os quais foram 

agitados em vortex por trinta segundos. As amostras foram centrifugadas em micro 

centrífugas refrigerada por dez minutos a 6000g, e o sobrenadante coletado e 

armazenado a - 80°C em quatro alíquotas diferentes de 100µl cada. O precipitado foi 

armazenado a - 80°C em tubos eppendorf codificados contendo um ml de reagente 

estabilizador de RNA, Tri-Reagente (Sigma, USA) até a realização das análises 

pretendidas.  

 

4.5 AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DE PAR2  
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O RNA total foi isolado das amostras das células do fluído crevicular com o 

uso de reagente Trizol (Sigma), seguindo-se o protocolo recomendado pelo 

fabricante. Esta solução foi agitada por trinta segundos e deixada a temperatura 

ambiente por cinco minutos. Para cada 1mL da suspensão, foram adicionados 0.2mL 

de clorofórmio (Sigma). Foi realizada centrifugação a 13.000rpm por 15 minutos a 

4°C. A fase aquosa foi transferida para outro tubo eppendorf, ao qual foi adicionado o 

mesmo volume de isopropanol, sofrendo agitação em vortex e incubação por no 

máximo vinte minutos a -20°C para precipitar o RNA da fase aquosa. Novamente os 

tubos foram centrifugados a 13.000rpm por 15 minutos a 4°C. O precipitado foi 

lavado em etanol 100%, sendo então seca a temperatura ambiente, com o tubo 

invertido sobre um papel de filtro. As amostras de RNA foram suspensas em 50µl de 

água deionizada livre de Rnase. Foi utilizado o sistema Ready-To-Go-RT-PCR-Beads 

(Amersham Biosciences, USA), do qual provem todos os reagentes para RT-PCR (2U 

Taq-DNA polimerase, 10mM Tris-HCl, 60mM KCl, 1.5mM MgCl2, 200µM de cada 

dNTP e transcriptase reversa)  permitindo que a síntese do cDNA e as reações de 

PCR fossem realizadas em um mesmo tubo, evitando-se, desta forma, a 

contaminação dos produtos. O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado através de 

uma reação de transcrição reversa, com a adição de um primer pd(N)6 (Amersham 

Biosciences, USA) e utilizando-se 1,5μl de amostra de RNA total, seguindo as 

especificações do fabricante. Reações em cadeia da polimerase (PCRs) foram 

realizadas utilizando-se os primers específicos (Invitrogen Life Technologies) em 

termociclador. As condições básicas da reação são trinta ciclos de um minuto a 95°C, 

fase de anelamento dos primers por um minuto a 61°C e extensão final a 72°C por 

um minuto. Todas as amostras foram também submetidas a reações para a detecção 

de cDNA para a GAPDH, um gene de expressão constitutiva, utilizado como controle 
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positivo da reação de amplificação. Uma amostra negativa (água) foi submetida à 

reação com cada par das sequências dos primers utilizados. Os produtos de PCR 

foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1% e corados com 0.2μg/mL de 

brometo de etídeo. Os primers com os pares de oligonucleotídeos (5’- 3’) foram os 

seguintes: PAR2 (humano): a) 5'-TGGGTTTGCCAAGTAACGGC-3' e 5'-

GGGAGATGCCAATGGCAATG-3'; b) para GADPH, 5'-

TGGTATCGTGGAAGGACTCATGAC-3' e ATGCCAGTGAGCTTCCCGTTCAGC-3'. 

 

4.6 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE PROTEOLÍTICA (ATIVIDADE TIPO 
TRIPSINA) NO FLUÍDO CREVICULAR 

 

Uma alíquota do sobrenadante da amostra do fluído crevicular foi utilizada na 

mensuração da atividade proteolítica tipo tripsina, com o uso de um substrato 

específico de serine-proteases, N-benzoyl-L-arginine-p-nitroanilide (BApNA). 

Brevemente, 100µl de substrato BApNa (1.8mM) foram adicionados a 100µl de 

sobrenadante das amostras de fluído crevicular em cada pocinho de uma 

microplaca. A microplaca foi incubada a 37°C por quatro horas, e uma coloração foi 

produzida pela adição de 10µl de dodecil sulfato de sódio (SDS) 10% w/v em 2M 

Tris/HCl, pH 8.0. As leituras foram realizadas em um Espectrofotômetro UV/Visível 

de microplacas, utilizando-se filtro de 405nm. A atividade proteolítica foi calculada 

em unidades de tripsina por mililitro (U/ml), através da utilização de uma reação 

padrão com diluições seriadas da tripsina (0.05 to 2U/mL). Todas as reações foram 

realizadas em triplicata. 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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 A análise de variância (ANOVA) foi utilizada para comparar as médias dos 

valores obtidos entre os diversos grupos. Nos casos em que houve diferença 

significativa (p<0.05) entre os grupos foram realizadas comparações post-hoc entre 

pares por meio de teste estatístico Tukey-Kramer. As análises e os gráficos do 

presente estudo foram realizadas com o auxílio do programa estatístico GraphPad 

Prism versão 4.0. Os dados presentes nos gráficos foram expressos como média + 

SEM (erro padrão da média). Foram utilizadas as médias de dados obtidos para 

cada paciente, desta forma utilizando o paciente, e não o sítio periodontal, como 

unidade de análise.  
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5 RESULTADOS  

 

5.1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DOS INDIVÍDUOS DOS GRUPOS 
CONTROLE, PERIODONTITE CRÔNICA COM DESTRUIÇÃO DE LEVE 
A MODERADA (PM) E PERIODONTITE CRÔNICA COM DESTRUIÇÃO 
ACANÇADA (PA) 
 

5.1.1 Gênero, média de idade e número médio de sítios 
periodontais avaliados 
 

 Cento e vinte pacientes foram selecionados de um total de 292 indivíduos 

estudados, sendo 68 do gênero feminino e 52 do gênero masculino (Tabela 1) e 172 

excluídos, sendo 53 fumantes, 29 relataram uso de drogas anti-inflamatórias, 23 

diabéticos, 23 relataram tratamento periodontal prévio (últimos meses), 21 com uso 

de antibióticos, 14 com uso de contraceptivos orais e nove com uso de aparelho 

ortodôntico (Tabela 2). O grupo controle (32.11±9.4 anos) foi composto de 27 

mulheres (32.38±8.67 anos) e 13 homens (31.5±11.52 anos). O grupo periodontite 

crônica com destruição periodontal de leve à moderada (38.32±10.02 anos) foi 

composto de 19 mulheres (37.46±9.7 anos) e 21 homens (40.4±10.98 anos) e o 

grupo periodontite crônica com destruição periodontal avançada foi composto de 22 

mulheres (44.67±9.4 anos) e 18 homens (45.45±10.49 anos). Os pacientes do grupo 

controle apresentaram em média 166.89±14.51 sítios periodontais, sem diferença 

estatística (p<0.05) com relação ao gênero feminino e masculino (165.33±13.21 e 

170±17.23, respectivamente), enquanto os pacientes do grupo periodontite crônica 

com destruição periodontal de leve à moderada apresentaram 152.29±23.77 sítios 

(156±18.39 e 143.4±32.92, feminino e masculino, respectivamente). O grupo 

periodontite crônica com destruição periodontal avançada apresentou em média 

117.55±44.62 sítios (135.27±34.09 e 99.82±48.24, feminino e masculino, 
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respectivamente), sendo estatisticamente diferente do grupo controle (p<0.001) e do 

grupo periodontite crônica com destruição de leve a moderada (p<0.001). 

 

5.1.2 Média de profundidade clínica de sondagem 

 

 Os pacientes do grupo controle apresentaram em média 1,61±0.65mm de 

profundidade clínica de sondagem, sem diferença estatística (p<0.05) com relação 

ao gênero feminino e masculino (1.63±0.66mm e 1.58±0.65mm, respectivamente), 

enquanto os pacientes do grupo periodontite crônica com destruição periodontal de 

leve à moderada apresentaram 1.97±0.85mm de profundidade clínica de sondagem 

(1.98±0.85mm e 1.96±0.840mm, feminino e masculino, respectivamente), sendo 

estatisticamente diferente do grupo controle (p<0.0001). O grupo periodontite crônica 

com destruição periodontal avançada apresentou em média 2.85±1.55mm de 

profundidade clínica de sondagem (2.80±1.50mm e 2.91±1.61mm, feminino e 

masculino, respectivamente), sendo estatisticamente diferente do grupo controle 

(p<0.001) e do grupo periodontite crônica com destruição de leve a moderada 

(p<0.001). 

 

5.1.3 Média do nível de inserção clínica 

 

 
 Os pacientes do grupo controle apresentaram em média 1.66±0.81mm de 

nível de inserção clínica, sem diferença estatística (p<0.05) com relação ao gênero 

feminino e masculino (1.67±0.82mm e 1.65±0.79mm, respectivamente), enquanto os 
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pacientes do grupo periodontite crônica com destruição periodontal de leve à 

moderada apresentaram 2.23±1.22mm de nível de inserção clínica (2.18±1.17mm e 

2.36±1.34mm, feminino e masculino, respectivamente) estatisticamente diferente do 

grupo controle (p<0.001). O grupo periodontite crônica com destruição periodontal 

avançada apresentou em média 3.90±2.26mm de nível de inserção clínica 

(3,64±2,28mm e 4,17±2,23mm, feminino e masculino, respectivamente), sendo 

estatisticamente diferente do grupo controle (p<0.001) e do grupo periodontite 

crônica com destruição de leve a moderada (p<0.001). 

 

 
5.1.4 Média do volume de fluido crevicular gengival 
  

 

 Os pacientes do grupo controle apresentaram em média 0.41±1.20µl de 

volume de fluido crevicular gengival, sem diferença estatística (p<0.05) com relação 

ao gênero feminino e masculino (0.75±1.03µl e 0.31±1,26µl, respectivamente), 

enquanto os pacientes do grupo periodontite crônica com destruição periodontal de 

leve à moderada apresentaram 1.17±1.98µl de volume de fluido crevicular gengival 

(1.58±1.80µl e 0.12±2.14µl, feminino e masculino, respectivamente) sendo 

estatisticamente diferente do grupo controle (p<0.001). O grupo periodontite crônica 

com destruição periodontal avançada apresentou em média 3.50±1.55µl de volume 

de fluido crevicular gengival (3.66±1.85µl e 3.31±1.17µl, feminino e masculino, 

respectivamente), sendo estatisticamente diferente do grupo controle (p<0.001) e do 

grupo periodontite crônica com destruição de leve a moderada (p<0.001). 
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Tabela 1 - Média da Idade dos pacientes, profundidade de sondagem (PS), nível de inserção 
clínica (NIC), volume do fluido gengival (V) e número de sítios periodontais (N sítios) e 
desvio-padrão (dp) de cada um dos grupos avaliados: controle, periodontite crônica com 
destruição de leve a moderada (PM) e periodontite crônica com destruição avançada (PA) 

  N  Idade ±dp 
PS 

(mm) ±dp 
NIC 

(mm) ±dp 

V 
Fluido 

(µl) ±dp 
N 

 sítios ±dp 

Controle 40 32.11 9.40 1.61 0.65 1.66 0.81 0.41 1.20 166.89 14.51 

F 27 32.38 8.67 1.63 0.66 1.67 0.82 0.75 1.03 165.33 13.21 

M 13 31.50 11.52 1.58 0.65 1.65 0.79 0.31 1.26 170.00 17.23 

PM 40 38.32 10.02 1.97
a
 0.85 2.23

a
 1.22 1.17

a
 1.98 152.29 23.77 

F 19 37.46 9.71 1.98 0.85 2.18 1.17 1.58 1.80 156.00 18.39 

M 21 40.40 10.98 1.96 0.84 2.36 1.34 0.12 2.14 143.40 32.92 

PA 40 45.04 9.64 2.85
ab

 1.55 3.90
ab

 2.26 3.50
ab

 1.55 117.55
ab

 44.62 

F 22 44.67 9.24 2.80 1.50 3.64 2.28 3.66 1.85 135.27 34.09 

M 18 45.45 10.49 2.91 1.61 4.17 2.23 3.31 1.17 99.82 48.24 

 

N: número de pacientes; 

F: gênero feminino; 

M: gênero masculino; 

a estatisticamente diferente em relação ao grupo Controle, p<0.05. 

b estatisticamente diferente em relação ao grupo Periodontite Moderada (PM), p<0.05. 

 

Tabela 2 – Critérios de exclusão: foram excluídos 172 indivíduos de um total de 292 

               

 Número de Indivíduos 

Fumantes 53 

Uso de drogas anti-inflamatórios 29 

Diabéticos 23 

Tratamento periodontal prévio 23 

Uso de antibióticos 21 

Contraceptivos orais 14 

Aparelho ortodôntico 09 

Total de indivíduos excluídos 172 

 

 

5.2 MÉDIA DA EXPRESSÃO GÊNICA DO PAR2mRNA NAS CÉLULAS 

CREVICULARES  

 

5.2.1 Avaliação da expressão do PAR2 por RT-PCR 
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 A figura 3 mostra a razão da expressão de PAR2 encontrada no fluido 

crevicular de pacientes dos grupos controle, periodontite moderada e periodontite 

avançada. Comparado com os níveis de expressão de PAR2 em pacientes controle 

(0.46±0.10), pacientes com periodontite crônica apresentaram níveis 

significativamente maiores (p<0.001) quanto a expressão de PAR2mRNA relativo ao 

sinal de GAPDH. Houve uma tendência (não estatisticamente significante) para uma 

maior expressão de PAR2 em pacientes do grupo periodontite avançada (1.07±0.06) 

comparada a expressão verificada em pacientes do grupo periodontite moderada 

(0.88±0.15). 

 

 

Figura 3 - Razão PAR2mRNA e GAPDH nos grupos controle, periodontite moderada (PM) e 
periodontite avançada (PA) 

* estatisticamente diferente (p<0.05) em relação ao grupo controle 

 

5.3 MÉDIA DA ATIVIDADE PROTEOLÍTICA TIPO TRIPSINA NO 
FLUIDO CREVICULAR 
 

5.3.1 Avaliação da atividade proteolítica tipo tripsina no fluido 
crevicular 
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 A figura 4 mostra a atividade proteolítica total média para os grupos controle, 

periodontite moderada e periodontite avançada. Pacientes do grupo periodontite 

crônica apresentaram um aumento significativo (p<0.001) com relação à atividade 

proteolítica tipo tripsina presente no fluido crevicular (0.90±0.03 e 0.96±0.04, 

periodontite moderada e periodontite avançada, respectivamente) quando 

comparada a atividade proteolítica dos controles saudáveis (0.68±0.03). Pacientes 

do grupo periodontite crônica moderada e periodontite crônica avançada, apesar de 

apresentarem diferenças em relação a atividade proteolítica tipo tripsina presente no 

fluido crevicular  não foram estatisticamente significativas. 

 
 

Figura 4 - Atividade proteolítica tipo tripsina presente no fluido crevicular de pacientes dos 
grupos controle, periodontite crônica com destruição moderada (PM) e periodontite crônica 
com destruição avançada (PA) 

 * estatisticamente diferente (p<0.05) em relação ao grupo controle 
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6 DISCUSSÃO 

 

O receptor PAR2 tem sido localizado em diversos tipos de células: em células 

epiteliais, enterócitos, células endoteliais, fibroblastos, neurônios e em células 

imunes e inflamatórias (linfócitos, neutrófilos, mastócitos) (Nystedt et al., 1994; Bohm 

et al., 1996). No presente estudo, nós demonstramos que os elementos celulares 

encontrados no fluido crevicular, possivelmente células epiteliais e leucócitos 

(neutrófilos, linfócitos, monócitos/ macrófagos), expressam o receptor PAR2 mesmo 

em sulco gengival clinicamente saudável. No entanto, a intensidade de expressão do 

PAR2 encontrou-se significativamente aumentada em amostras de fluido coletadas 

de pacientes com periodontite crônica, independentemente da severidade da 

doença. Este resultado é consistente com estudos os quais observaram um 

marcante aumento da expressão de PAR2 em outras condições inflamatórias 

humanas. Por exemplo, uma expressão aumentada de PAR2 tem sido observada em 

condrócitos de pacientes com osteoartrite (Xiang et al., 2006); na cartilagem sinovial 

de pacientes com artrite reumatóide (Nakano et al., 2007); em células epiteliais de 

asmáticos (Knight et al., 2001); em histiócitos e células gigantes em lesões 

granulomatosas orais (Ketabchi et al., 2007); no epitélio broncoalveolar de bebês 

pretermos com displasia broncopulmonar (Cederqvist et al., 2005); em lesões 

ateroscleróticas (Napoli et al., 2004); nos vasos de bronquíolos de pacientes com 

bronquite (Miotto et al., 2002);  e em colite ulcerativa (Kim et al., 2003). As 

implicações funcionais da expressão aumentada do receptor no processo 

inflamatório que acompanha estas doenças ainda não foram elucidadas.  

Estudos recentes sugerem um papel inflamatório para a ativação do PAR2 no 

desenvolvimento de artrite (Busso et al., 2007), inflamação das vias aéreas 
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(Sokolova & Reiser, 2007), dermatite atópica (Seeliger et al., 2003), encefalomielite 

(Noorbakhsh et al., 2006) e colite (Cenac et al., 2007; Hyun et al., 2008). Mais 

especificamente, alguns estudos prévios (Holzhausen et al., 2005; Holzhausen et al., 

2006) sugeriram fortemente que o PAR2 desempenha um importante papel no 

processo inflamatório envolvido no início e no desenvolvimento de periodontite 

crônica. Além disso, outros estudos demonstraram que a ativação do PAR2 leva à 

síntese de citocinas e prostaglandinas e ativa vias de sinalização tais como aquelas 

que envolvem o fator NF-KB, o que exacerba as respostas inflamatórias (Mcfarlane 

et al., 2001). De acordo, a estimulação do PAR2 pode levar à produção de uma série 

de citocinas e mediadores tais como IL-6, IL-8, Il-1, IFN-γ, PGE2 e MMP-9 

(Holzhausen et al., 2006; Lee et al., 2007; Moraes et al., 2008). 

Outra observação importante do presente estudo é que um aumento da 

expressão de PAR2 na periodontite crônica esteve acompanhado de uma elevada 

atividade proteolítica tipo tripsina no fluido crevicular de pacientes com periodontite 

comparado aos controles saudáveis. Futuros estudos esclarecerão se o aumento da 

expressão do PAR2 observada na periodontite crônica poderia ter sido influenciado 

pelo aumento na disponibilidade de proteases ativadoras. Tomados em conjunto, 

estes achados sugerem claramente que na periodontite crônica o aumento na 

expressão do receptor PAR2 é associado a uma maior disponibilidade de serino 

proteases capazes de ativar o receptor.        

Em conclusão, o presente estudo demonstrou pela primeira vez o 

envolvimento do PAR2 na doença periodontal em humanos. Primeiramente, nós 

mostramos um aumento na expressão do PAR2 no fluido crevicular de pacientes 

com periodontite crônica comparada a expressão em controles saudáveis. Em 

segundo lugar, o aumento da expressão do PAR2 na periodontite crônica estava 
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ligado a uma maior atividade proteolítica tipo tripsina. Apesar das recentes 

evidências associando o receptor PAR2 com a doença periodontal, é importante 

notar que nosso entendimento a respeito de seu papel no periodonto ainda 

encontra-se em um estágio bem precoce. Contudo, o fato de que o receptor PAR2 

desempenha um papel na inflamação periodontal, apresenta o receptor como um 

importante alvo ao quais novas terapias para a periodontite crônica podem ser 

direcionadas. Ainda são necessários estudos nos quais o receptor PAR2 possa ser 

inibido após o desenvolvimento da periodontite. Embora estudos em modelos 

animais possam ser bastante informativos, futuros estudos com o uso de potente 

antagonista do PAR2 em ensaios clínicos poderão ser bastante esclarecedores. 

Os achados do presente trabalho sugerem que, em um futuro próximo, a 

modulação farmacológica da atividade do receptor PAR2 ou a inibição específica de 

seus ativadores biológicos, poderá representar uma alternativa terapêutica 

potencialmente importante no manejo da doença periodontal.  

 

 



Discussão_________________________________________________________57 
 

7 CONCLUSÕES 

 

          De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho, pode-se concluir 

que há um aumento significativo da expressão do receptor PAR2 no periodonto de 

pacientes com periodontite crônica em relação aos pacientes periodontalmente 

saudáveis. Além disso, mostrou-se que esta expressão aumentada do PAR2 no 

fluido crevicular de pacientes com periodontite crônica está relacionada com uma 

maior atividade proteolítica total (atividade tipo tripsina) no fluido crevicular. 
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