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RESUMO
A infecção periodontal é causada por uma disbiose polimicrobiana sinérgica onde o Porphyromonas gingivalis
pode ser considerado um microrganismo-chave. Recentemente, este microrganismo tem sido associado à produção
de autoanticorpos comuns à autoimunidade, sendo assim, o objetivo deste estudo foi revisar a literatura sobre como a
infecção periodontal por Porphyromonas gingivalis pode iniciar uma resposta autoimune. A citrulinação fisiológica pode
não ser suficiente para gerar doenças autoimunes, porém fontes externas de citrulinação como traumas e infecções
podem modificar quantitativa e qualitativamente os peptídeos citrulinados. Diversos estudos têm fornecido valiosas
informações a respeito dos fatores de virulência do Porphyromonas gingivalis, e seus efeitos no sistema imunológico do
indivíduo. A Porphyromonas gingivalis-peptidilarginina-deiminase (PPAD), expressa pelo Porphyromonas gingivalis, gera
peptídeos citrulinados que podem levar a produção de autoanticorpos, e assim, induzir a iniciação de uma resposta
autoimune, amplificada e perpetuada pela citrulinação fisiológica.
UNITERMOS: infecção periodontal, Porphyromonas gingivalis, autoimunidade, autoanticorpos, PPAD. R Periodontia
2018; 28: 48-56.

INTRODUÇÃO
A doença periodontal pode ser subdividida em gengivite,
cujos sinais clínicos da inflamação estão confinados ao tecido
gengival, e em periodontite, onde esses sinais se estendem
a outros tecidos, como ligamento periodontal e osso
alveolar, segundo Susin et al. (2005). A infecção periodontal
que gera esta doença é polimicrobiana e disbiótica,
caracterizada pela formação de um biofilme que contém um
aglomerado de patógenos anaeróbicos orais envoltos numa
matriz de polissacarídeos, sendo um desses patógenos o
Porphyromonas gingivalis, considerado um patógeno-chave
no desenvolvimento da doença periodontal, de acordo com
Hajishengallis (2016). Este patógeno possui diversos fatores
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de virulência que o auxiliam a colonizar e a invadir a bolsa
periodontal e, dessa maneira, perturbar o sistema imune do
hospedeiro, como afirma Mysak et al. (2014). Atualmente, o
Porphyromonas gingivalis tem sido considerado um possível
fator de risco para doenças autoimunes, como artrite
reumatoide e Síndrome de Sjögren, segundo Nissinen et
al. (2009); Lundberg et al. (2010), pois viabiliza uma fonte
externa de peptídeos citrulinados que provocam a iniciação
da autoimunidade, como afirma Li et al. (2016).
Na citrulinação fisiológica, enzimas de origem
endógena, chamadas peptidilarginina-deiminase (PADs),
são responsáveis pela produção de peptídeos citrulinados, de
acordo com Mangat et al. (2010). Nesse processo, a arginina
é convertida em citrulina, a partir da quebra do terminal
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positivo do grupo amino da sua estrutura molecular, segundo
Reichert et al. (2015). A infecção por Porphyromonas gingivalis
poderia ter relação com a autoimunidade, devido à capacidade
desta bactéria em expressar a enzima Porphyromonas
gingivalis-peptidilarginina-deiminase (PPAD) envolvida na
reação de citrulinação de proteínas, como afirmam Walker
et al. (1999) e Rosenstein et al. (2004). Para Reichert et al.
(2015), o aumento quantitativo de peptídeos citrulinados inicia
uma resposta imune, que envolve a produção de anticorpos
direcionados aos peptídeos de origem endógena e aos de
origem bacteriana (resposta ACPA).
Além do mecanismo descrito, os peptídeos citrulinados
produzidos pela PPAD, segundo Wegner et al. (2010), podem
ser qualitativamente modificados, por conterem epítopos não
existentes no sistema imunológico, e assim, induzir a quebra
da tolerância do sistema imune aos peptídeos citrulinados
endógenos, como afirma Quirke et al. (2014), levando a uma
resposta imune amplificada para peptídeos próprios ou não
do indivíduo, segundo Kharlamova et al. (2016); Lange et al.
(2016). Para Quirke et al. (2014) e Potempa et al. (2017), a
ação dessa bactéria em particular poderia ser considerada o
gatilho para a iniciação da autoimunidade.
Frente a estas possíveis hipóteses levantadas recentemente
sobre o mecanismo de ação do Porphyromonas gingivalis e
seus desdobramentos na autoimunidade, este trabalho tem
como objetivo revisar a literatura sobre como a infecção
periodontal por Porphyromonas gingivalis pode iniciar uma
resposta autoimune.

A infecção periodontal e a autoimunidade
A infecção periodontal é iniciada por uma infecção
bacteriana crônica, na qual espécies bacterianas diferentes
estão organizadas em um biofilme, incluindo o Porphyromonas
gingivalis, que é encontrado em níveis elevados em pacientes
com periodontite, de acordo com Socransky & Haffajee (2005);
Colombo et al. (2007), e gengivite, como afirmam Ishikawa
et al. (1999); Morinushi et al. (2000).
A influência da infecção periodontal por Porphyromonas
gingivalis no aumento da susceptibilidade para doenças
autoimunes, como a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso
sistêmico, e outras, pode ser explicada por seu caráter
infeccioso e, consequentemente, pela possibilidade de
induzir a quebra da tolerância do sistema imunológico,
conforme afirma Mitsias et al. (2006), que passa a confundir
suas próprias proteínas, e as considera agentes invasores,
atacando-as, segundo Delogu(2011). Para Di Rosa et al.
(1998); Horwitz et al. (2000), as formas pelas quais agentes

infecciosos agem nesse processo abrangem o mimetismo
molecular, a coestimulação, e a expansão de epítopos.
Segundo Rose et al. (2000); Benoist & Mathis (2001) e
Wucherpfennig (2001), no mimetismo molecular, agentes
patogênicos carregam elementos que são similares aos
encontrados na estrutura ou na sequência de aminoácidos
de peptídeos do hospedeiro, fazendo com que as células T
ativadas em resposta a esses patógenos se tornem reativas
para tais peptídeos (autoantígenos). Como consequência,
ocorre dano aos tecidos do hospedeiro, e estimulação de
outros mecanismos do sistema imune, segundo Fujinami
& Oldstone (1985); Oldstone (1998). Células T com
baixa afinidade para autoantígenos também podem ser
influenciadas por agentes infecciosos com componentes
idênticos, tornando-se ativadas e fornecendo sinais imunes
inatos que resultarão numa doença autoimune evidente,
conforme Delogu (2011).
De forma similar ao efeito da infecção em células T, foi
demonstrado por Fujinami et al. (1983) que a especificidade dos
receptores de células B ocorre tanto para o reconhecimento
de antígenos microbianos quanto para o reconhecimento de
autoantígenos, uma vez que um receptor pode responder a
vários peptídeos e que diferentes peptídeos podem sensibilizar
o mesmo receptor, segundo Wucherpfennig & Strominger
(1995); Lang et al. (2002) e Gregersen et al. (2006). Para
Munz et al. (2009), o desdobramento para tal característica
pode abranger a indução de autoimunidade por antígenos
microbianos.
A coestimulação é considerada uma ativação indireta e
não específica de células imunes, pois células apresentadoras
de antígenos, ativadas no ambiente inflamatório de uma
infecção, apresentam autoantígenos, obtidos pela destruição
tecidual ou pela captação de células locais mortas, para células
reativas. Em resumo, a ativação das primeiras células estimula
a ativação e a proliferação de células T ou B autoreativas,
conforme Delogu (2011) e Zipris et al. (2005).
O processo descrito anteriormente, coestimulação,
resulta na propagação de uma resposta imune para múltiplos
epítopos que se dá o nome, segundo Delogu (2011), expansão
dos epítopos, e nela a exposição de componentes proteicos
até então não detectados pelo sistema imunológico, leva à
produção de autoanticorpos distintos, ou contra uma porção
diferente da mesma proteína (expansão intramolecular) ou
contra uma proteína diferente (expansão intermolecular),
como afirmam Maeda et al. (2006) e Tchernev et al. (2006).
A ativação de um amplo grupo de células T, através da
expansão de epítopos endógenos diferentes e, em geral, não
relacionados com epítopos que induzem a doença, é danosa,
aumentanto potencialmente a chance do surgimento de uma
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doença autoimune, segundo Maeda et al. (2006); Tchernev
et al. (2006) e Peterson et al. (2007).
Além da ação direta que a infecção periodontal poderia
ter na quebra da tolerância do sistema imunológico, ressaltase a influência indireta que a mesma teria na predisposição
à autoimunidade, por ser considerada fonte de patógenos
orais, mais especificamente, de Porphyromonas gingivalis,
cujos fatores de virulência são singulares.
O Porphyromonas Gingivalis, citrulinação e a
formação de autoanticorpos
O Porphyromonas gingivalis é uma bactéria anaeróbica
Gram negativa, não móvel, com inúmeros fatores de virulência,
dentre eles colagenases, proteases, e endotoxinas que ajudam
a colonizar o ambiente oral, e assim, perturbar o equilíbrio do
sistema imune do hospedeiro, segundo Mysak et al. (2014).
Para Chen et al. (1992); Kadowaki et al. (1998) e Jan et al.
(2003), a produção de proteases extracelulares (gingipains) e a
capacidade de expressar a enzima Porphyromonas gingivalispeptidilarginina-deiminase (PPAD), envolvida na citrulinação
de proteínas, como afirmam Walker et al. (1999); Gyorgy et al.
(2006); Wegner et al. (2010) e Montgomery et al. (2016), são
considerados os principais fatores de virulência dessa bactéria.
Segundo Mangat et al. (2010), a citrulinação é o processo
pelo qual a organização estrutural de proteínas é modificada, a
partir da conversão pós-translacional de arginina em citrulina.
Nesse processo, ocorre a quebra do terminal positivo do grupo
amino da arginina e formação de amônia como produto
secundário da reação, segundo Quirke et al. (2014), conforme
ilustração da Figura 1. Na fisiologia normal, para formação de
estruturas como cabelo, pele e bainha de mielina, a reação de
citrulinação desempenha um papel fundamental, conforme
afirmam Gyorgy et al. (2006); Wegner et al. (2010), porém
quando aberrante, novas propriedades antigênicas são

conferidas ao peptídeo, uma vez que epítopos “escondidos”
do sistema imune passam a ser expostos, segundo Mangat
et al. (2010).
A reação de citrulinação é catalisada por enzimas
endógenas, chamadas peptidilarginina-deiminase (PADs),
encontradas no citoplasma de vários tipos celulares, conforme
Mangat et al.(2010). Em mamíferos, existem 5 membros da
família dessas enzimas, PAD-1, PAD-2, PAD-3, PAD-4, e PAD6, segundo Rosenstein et al. (2004) e Mangat et al. (2010),
e a distribuição tecidual de cada uma delas é específica na
maior parte dos tecidos do corpo, conforme Vossenaar et al.
(2003);Chavanas et al. (2004) e Mangat et al. (2010). A PAD-1 é
encontrada, principalmente, na epiderme, em folículos pilosos,
e em glândulas sudoríparas, como afirma Méchin et al. (2005);
a PAD-2 pode ser encontrada em glândulas sudoríparas, no
baço, em macrófagos, monócitos, no tecido sinovial e fluido
sinovial, segundo Ishigami et al. (2002); Vossenaar et al. (2003);
Vossenaar et al. (2004); Ishigami et al. (2005) e Kinloch et
al.(2008); e a PAD-3 em camadas superiores da epiderme e
em folículos pilosos, segundo Méchin et al. (2005). A PAD-4
pode ser encontrada em células hematopoiéticas e no fluido
sinovial inflamado, como afirmam Vossenaar et al. (2004);
Tanikawa et al. (2009), e por fim, a PAD-6 encontrada em
ovários e em leucócitos da circulação sanguínea periférica,
segundo Vossenaar et al. (2003) e Chavanas et al. (2004).
O Porphyromonas gingivalis apresenta a capacidade
de expressar, em sua membrana externa, a enzima PAD,
denominada Porphyromonas gingivalis-peptidilargininadeiminase (PPAD), segundo Quirke et al. (2014). Esta difere
da PAD humana em algumas características, mas também é
capaz da citrulinação de proteínas humanas, tornando-as,
consequentemente, mais susceptíveis à degradação, como
afirmam Walker et al. (1999); Wegner et al. (2010); Gyorgy et
al. (2006)e Montgomery et al. (2016).

FIGURA 1 - REAÇÃO DE CITRULINAÇÃO DE PROTEÍNAS

Legenda: Conversão enzimática de arginina em citrulina catalisada pela enzima endógena peptidilarginina-deiminase (PAD) e produção de amônia como produto secundário da reação.
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Além da citrulinação de proteínas endógenas, outra
peculiaridade da PPAD é a capacidade de autocitrulinação na
qual argininas da sua própria estrutura são substituídas por
citrulinas, conforme Walker et al. (1999); Wegner et al. (2010);
Quirke et al. (2014) e Konig et al. (2015). Walker et al. (1999) e
Wegner et al. (2010), ressaltam-se ainda como características,
a não requisição de íons cálcio (Ca²+) durante reação de
catálise, a habilidade em citrulinar resíduos de arginina livres,
e a preferência por citrulinar substratos com arginina na sua
extremidade terminal, resultado da ação de outra enzima,
denominada protease gingipain arginina.
A protease extracelular gingipain, também considerada
um potente fator de virulência do Porphyromonas gingivalis,
conforme Potempa et al. (2000), age em concordância com
a PPAD, ao quebrar polipeptídeos em pequenos peptídeos

com arginina terminal e, dessa forma, facilitar a rápida ação
da PPAD, segundo Walker et al. (1999); Wegner et al. (2010)
e Quirke et al. (2014).
A Figura 2 ilustra as vias de citrulinação de proteínas
e a maneira pela qual algumas delas podem induzir a
autoimunidade. A via fisiológica é aquela em que a citrulinação
nativa envolve processos regulatórios como diferenciação
epidérmica, maturação de folículos pilosos, isolamento de
fibras nervosas e outros, como afirmam Mangat et al. (2010)
e Wegner et al. (2010); a segunda via é a encontrada na
artrite reumatoide, onde há ativação das PADs, a partir de
fatores ambientais como trauma; e a terceira via é aquela
induzida pela infecção oral por Porphyromonas gingivalis, e
consequentemente, pela ação da PPAD.

FIGURA 2 – VIAS DE CITRULINAÇÃO

Legenda:
Via fisiológica: citrulinação nativa envolvendo diferenciação epidérmica, maturação de folículos pilosos, e isolamento de fibras nervosas;
Via da artrite reumatoide: ativação da PAD a partir de fatores ambientais como trauma;
Via induzida pela infecção oral por Porphyromonas gingivalis: ação da PPAD. Adaptado de Mangat et al., 2010.

As vias de ativação das PADs e de ação da PPAD induzem
uma resposta autoimune, a partir da exposição crônica de
proteínas citrulinadas no tecido inflamado. A tolerância
imunológica é quebrada e a citrulinação fisiológica passa
a funcionar como combustível, perpetuando a resposta
imune através da expansão de epítopos e da reatividade
cruzada, segundo Mangat et al. (2010) e ocorre produção de
autoanticorpos associados à autoimunidade (resposta ACPA),
conforme Dolcino et al. (2015).

Autoanticorpos e sua relação com a infecção
periodontal
A produção de anticorpos anti-peptídeos citrulinados
(resposta ACPA) é direcionada a diversos autoantígenos
citrulinados, como a vimentina, o fibrinogênio, o colágeno
tipo II, e a α-enolase, e ainda, a produção de anticorpos
anti-PAD, segundo Vossenaar et al. (2004); Sebbag et al.
(2006); Wegner et al. (2010); Amara et al. (2013) e Lee et
al.(2015). Estes anticorpos podem ser gerados no tecido
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resposta, conforme Fisher et al. (2015).

gengival de pacientes com comprometimento periodontal, a
partir da citrulinação de proteínas humanas e/ou bacterianas,
via PPAD, via PAD ou ambas as enzimas, conforme Reichert
et al. (2015), suportando a hipótese de que a infecção
periodontal por Porphyromonas gingivalis poderia predispor
ao desenvolvimento de doenças autoimunes, como a artrite
reumatoide (Lundberg et al.,2010).
Anticorpos anti-peptídeos citrulinados direcionados
a α-enolase humana (ENO-1) identificados por Saulot et
al. (2002) e Kinloch et al. (2005) em pacientes com artrite
reumatoide, podem ser encontrados também em várias
doenças inflamatórias autoimunes que incluem o lúpus
eritematoso sistêmico, como afirmam Saulot et al. (2002) e
Mosca et al. (2006); a doença de Behçet, a esclerose sistêmica
e a esclerose múltipla, segundo Saulotet al. (2002); Lee et al.
(2003) e Lefranc et al. (2004). Os anticorpos anti-ENO1 podem
ser também correlacionados com a severidade da periodontite,
uma vez que estimulam monócitos e macrófagos a produzir
grandes quantidades de mediadores inflamatórios, como
TNF-α, IL-1ß, IFN-γ e PGE2, como afirmam Bae et al. (2002)
e Lee et al. (2003).
Segundo Ronnelid et al. (2005) anticorpos anti-peptídeos
citrulinados cíclicos (anti-CCP) são considerados específicos da
artrite reumatoide, e o seu aparecimento precede os sinais
clínicos da doença por vários anos, o que sugere, para Fisher
et al. (2015) e Kharlamova et al. (2016) que a resposta ACPA se
inicie fora das articulações, potencialmente em sítios mucosos
como língua e gengiva.
No contexto de uma infecção por Porphyromonas
gingivalis, outros anticorpos merecem destaque, dentre eles
os anticorpos anti-protease gingipain arginina (anti-RgpB),
segundo Fisher et al. (2015), anti-Porphyromonas gingivalispeptidilarginina-deiminase (anti-PPAD), segundo Quirke et
al.(2014), e anti-Porphyromonas gingivalis (anti-Pg), conforme
Smit et al. (2014).
Para Fisher et al.(2015), os anticorpos contra a protease
gingipain arginina (anti-RgpB) são utilizados como recurso
para a avaliação da resposta imunológica do indivíduo à
presença de Porphyromonas gingivalis e para Kharlamova et
al. (2016), podem estar correlacionados com a resposta ACPA
em pacientes com artrite reumatoide.
Anticorpos anti-PPAD e anti-Pg são encontrados em
elevados níveis no soro de pacientes com periodontite
e com artrite reumatoide, segundo Wegner et al.(2010);
Quirke et al. (2014); Mikuls et al. (2014); Lee et al. (2015) e
Shimada et al.(2016), reforçando a hipótese de Terao et al.
(2015) e Gonzalez et al. (2015) que associam a infecção por
Porphyromonas gingivalis com os níveis de anticorpos ACPA,
e também a que considera esta bactéria fator etiológico dessa

Alguns autores como Rosenstein et al. (2004) consideram
a citrulinação de proteínas um processo específico da artrite
reumatoide, uma vez que para eles, não são encontradas
proteínas citrulinadas nas articulações de indivíduos com
outras condições articulares inflamatórias e não inflamatórias.
No entanto, há relatos na literatura de que a citrulinação pode
fazer parte do mecanismo patogênico de diferentes condições
inflamatórias, como esclerose múltipla, doença de Alzheimer
e psoríase, segundo estudos de Vossenaar et al. (2003);
Ehrlichet al. (2004) e Ishigami et al. (2005). Nesse sentido, a
infecção periodontal por Porphyromonas gingivalis poderia
ser considerada outro exemplo de condição patológica
inflamatória, na qual a citrulinação de proteínas pode estar
presente, tendo, dessa maneira, impacto na autoimunidade.
A produção de peptídeos citrulinados pela ação das
PADs humanas é um processo fisiológico fundamental para a
formação de estruturas do corpo como cabelo, pele e bainha
de mielina, e que não necessariamente leva a produção de
autoanticorpos, conforme estudos de Mangat et al. (2010);
Wegner et al. (2010) e Lugli et al. (2015). No entanto, a PPAD,
PAD de origem bacteriana, também induz a produção de
peptídeos citrulinados, gerando modificações quantitativas e
qualitativas na expressão destes peptídeos, segundo Mangat
et al. (2010) e Wegner et al. (2010). Portanto, a ação da PPAD,
disponibilizada numa infecção por Porphyromonas gingivalis,
poderia induzir uma resposta autoimune.
Os níveis elevados de anticorpos anti-CCP são
considerados específicos da artrite reumatoide, segundo
Reichert et al. (2015) e Fisher et al. (2015), e precedem os sinais
clínicos da doença por vários anos, como afirma Ronnelid et
al. (2005). Este fato pode sugerir que a resposta ACPA se inicie
fora das articulações, potencialmente em sítios mucosos como
língua e gengiva, conforme estudos de Fisher et al. (2015);
Kharlamova et al. (2016). Logo, a infecção por Porphyromonas
gingivalis por disponibilizar a PPAD, poderia gerar mais e
diferentes peptídeos citrulinados e, consequentemente,
induzir a produção de anticorpos anti-peptídeos citrulinados.
Segundo Shimada et al. (2016) os níveis de anticorpos
anti-PPAD são fortemente associados a indivíduos com
periodontite e com artrite reumatoide, porém podem estar
elevados em indivíduos portadores de outras doenças
autoimunes, como por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico
e Síndrome de Sjögren, segundo Nissinen et al. (2009). No
entanto, fazem-se necessários mais estudos para esclarecer se
a elevação de tais níveis corresponde ao mecanismo isolado
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de cada uma dessas condições inflamatórias, ou se deve ser
considerado um viés, e explicada pelo envolvimento articular
comumente encontrado em pacientes com estas doenças
autoimunes.
Sendo assim, podemos concluir que a expressão de
PPAD pelo Porphyromonas gingivalis amplifica a exposição
a peptídeos citrulinados e, consequentemente, induz uma
resposta imunológica contra esses antígenos, com produção
de anticorpos anti-CCP e anti-PPAD encontrados em algumas
doenças autoimunes. Portanto, a infecção periodontal por
Porphyromonas gingivalis poderia induzir a iniciação de uma
resposta autoimune, e a pesquisa desta bactéria em especial
poderia ajudar a esclarecer o impacto que esta infecção tem
na autoimunidade.
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ABSTRACT

dysbiosis where Porphyromonas gingivalis can be considered
a keystone pathogen. Recently,this pathogen has been
associated with production of autoantibodies common
in autoimmunity, therefore the purpose of this study was
to review the literature about how periodontal infection
with Porphyromonasgin givalis can initiate an immune
response. Physiological citrulination can be not sufficient
to induce autoimmune diseases, however external sources
of citrullination like trauma and infections can modify the
quantity and quality of citrullinated peptides. Several studies
has provided valuable information regarding virulence factors
of Porphyromonas gingivalis and its effects on the individual’s
immune system. Porphyromonas gingivalis-peptidylargininedeiminase (PPAD), expressed by Porphyromonas gingivalis,
generates citrullinated peptides that can lead to production of
autoantibodies and than induce the initiation of autoimmune
response, amplified and perpetuated by physiological
citrulination.

UNITERMS: periodontal infection, Porphyromonas
gingivalis, autoimmunity, autoantibodies, PPAD.

Periodontal disease is caused by a synergistic polymicrobial
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