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RESUMO 
 

      Membros do domínio Archaea podem ser detectados na microbiota dos seres 
humanos, mas sua associação com a etiologia de diversas infecções, incluído as 
periodontites  ainda não esta completamente estabelecida. Desta forma, o objetivo do 
presente estudo foi avaliar a prevalência, os níveis e proporções de microrganismos 
do domínio Archaea em amostras de biofilme subgengival de indivíduos com 
periodontite crônica e saúde periodontal e investigar a relação destes microrganismos 
com os níveis de 40 espécies bacterianas. Sessenta indivíduos com periodontite 
crônica (PC) e 30 com saúde periodontal (SP) foram selecionados. Seis amostras de 
biofilme subgengival (3 com profundidade de sondagem (PS) <3mm, sem 
sangramento a sondagem (SS), e 3 com PS>5mm, com SS) e três amostras de 
biofilme subgengival (PS<3mm sem SS) foram coletados dos indivíduos com PC e 
SP, respectivamente. As amostras foram depositadas em tubos plásticos, quais um foi 
destinado para análise por PCR quantitativo (qPCR) usando iniciadores domínio-
específicos para o domínio Archaea e Bacteria e o outro pela técnica do 
Checkerboard DNA-DNA Hybridization para a detecção de 40 espécies bacterianas. 
Um total de 450 amostras subgengivais foram estudadas para a presença de Archaea. 
Este  domínio foi detectado em 48 indivíduos do grupo PC (80%) e em 23 indivíduos 
do grupo SP (76,6%). Archaea foi detectado em 186 (51,6%) e 42 (46,6%) sítios do 
grupo PC e SP, respectivamente. Não houve diferença na prevalência do número de  
indivíduos e número de sítios colonizados por Archaea entre os grupos PC e SP (Qui-
quadrado, p>0,05). A análise por qPCR demonstrou que o nível médio de cópias do 
gene 16S rRNA de Archaea e Bacteria foi menor no grupo SP em comparação ao 
grupo PC (Mann Whitney, p<0,05). Não houve diferença estatisticamente significante 
na quantidade de Archaea em relação à profundidade de sondagem nos sítios do 
grupo PC (p>0,05). Além disso, a proporção de Archaea em relação ao total de 
organismos procariontes (Archaea + Bacteria) foi de 0,13% e 0,08% no grupo PC e 
SP (p>0,05), respectivamente. Não foram observadas diferenças significantes no 
perfil microbiológico do biofilme subgengival dos indivíduos com SP, bem como dos 
sítios com perfil clínico de saúde (PS≤3mm) do grupo PC colonizados ou não por 
Archaea. Campylobacter showae, Fusobacterium nucleatum ssp. nucleatum, 
Parvimonas micra, Prevotella nigrescens, Streptococcus constelattus, Tannerella 
forsythia e Porphyromonas gingivalis apresentaram níveis significantemente 
superiores nos sítios colonizados por Archaea nos indivíduos com PC quando 
comparados com os sítios não colonizados (Teste Wilcoxon, p<0,05). Archaea são 
frequentemente detectados no biofilme subgengival de indivíduos com periodontite 
crônica e saúde periodontal. A alteração ecológica na microbiota da periodontite 
crônica inclui o aumento dos níveis deste domínio. A presença destes microrganismos 
pode interferir no perfil microbiológico subgengival de indivíduos com periodontite 
crônica.  
 
 
 
Palavras-chaves: Archaea, 16S rRNA, biofilme subgengival, periodontite crônica, 
saúde periodontal. 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 

      Members of the domain Archaea can be detected in human microbiota, but its 
association with the etiology of various infections, including periodontitis is not yet 
fully established. Thus, the objective of the present study was to evaluate the 
prevalence, levels and proportions of microorganisms from Archaea domain in the 
subgingival biofilm samples from subjects with chronic periodontitis and periodontal 
health and investigate the relationship of these microorganisms with the levels of 40 
bacterial species. Sixty subjects with chronic periodontitis (CP) and 30 with 
periodontal health (PH) were selected. Six subgingival biofilm samples per subjects 
(3 with probing depth (PD) <3 mm, without bleeding polling (BOP), and 3 with 
PS>5mm, with BOP) and three subgingival biofilm samples (PS<3mm without BOP) 
were collected from subjects with CP and PH, respectively. The samples were 
collected into individual tubes containing TE and subsequently distributed into two 
individual plastic tubes for two microbiological analyses. The samples collected were 
analyzed by quantitative PCR (qPCR) using domain-specific primers for the Archaea 
and Bacteria domain and also analyzed by Checkerboard DNA-DNA Hybridization 
technique for the detection 40 bacterial species. Four hundred and fifty subgingival 
biofilm samples were analyzed for the presence of Archaea. This domain was 
detected in 48 subjects from the CP group (80%) and 23 subjects of the PH group 
(76.6%). Archaea was detected in 42 (46.6%) and 186 (51.6%) of the samples 
analyzed in CP and PH subjects, respectively. There was no difference in the 
prevalence of the number of subjects and number of sites colonized by Archaea 
between CP and PH groups (Chi-square, p>0.05). The qPCR analysis showed that the 
average level of 16S rRNA gene copies of Archaea and Bacteria was lower in the PH 
group when compared with CP group (Mann-Whitney Test, p <0.05). There was no 
significant difference in the levels of Archaea between differents  probing depth 
categories in the CP group (Wilcoxon Test, p> 0.05). In addition, the proportion of 
Archaea in relation with the total prokaryotic organisms (Bacteria plus Archaea) was 
0.13% and 0.08% in the CP and PH groups (p>0.05), respectively. There were no 
significant differences in the subgingival microbial profile of subjects with PH, as 
well as in sites with a healhty clinical profile (PS ≤ 3mm) from CP group colonized or 
not by Archaea. Campylobacter showae, Fusobacterium nucleatum ssp. nucleatum, 
Parvimonas micra, Prevotella nigrescens, Streptococcus constelattus, Tannerella 
forsythia and Porphyromonas gingivalis showed significantly higher mean levels in 
sites colonized by Archaea when compared to sites not colonized in the CP group 
(Wilcoxon Test, p <0.05). Archaea are often found in the subgingival biofilm of 
subjects with chronic periodontitis and periodontal health. The ecological changes in 
the microbiota of chronic periodontitis include increased levels of the Archaea 
domain. The presence of these microorganisms can interfere with the subgingival 
microbial profile of subjects with chronic periodontitis. 
 
 
Key words: Archaea, 16S rRNA, Subgingival biofilm, chronic periodontitis, 
periodontal health. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

            A periodontite crônica é uma doença infecciosa que acomete as estruturas de proteção 

e sustentação dos dentes, levando a perda de inserção, de tecido ósseo, e eventualmente do 

elemento dentário. Observa-se uma progressão geralmente de lenta a moderada, indolor, com 

destruição tecidual compatível com os fatores locais presentes, e por uma maior prevalência 

em adultos (Armitage, 1999). A principal característica desta doença é ser causada por 

microrganismos específicos que colonizam os tecidos moles e duros da cavidade bucal e 

formam os biofilmes orais (Socransky e Haffajee, 1994; Socransky at al., 1998; Socransky e 

Haffajee, 2005).  

       Estima-se que a cavidade bucal albergue aproximadamente 600-700 espécies de 

bactérias (Paster et al., 2001; Sakamoto et al., 2005; Socransky e Haffajee, 2005, Faveri et al. 

2008), além da presença de espécies de fungos, vírus e mais recentemente, microrganismos do 

domínio Archaea (Kulik et al., 2001; Lepp et al., 2004; Yamabe et al. 2008). Assim, o 

entendimento da associação entre determinados microrganismos e as doenças periodontais é 

dificultada pela necessidade de análise da microbiota como um todo, visto que estas doenças 

são provocadas por um desequilíbrio da relação intermicrobiana no sítio subgengival ou da 

relação entre a microbiota e o hospedeiro.  

       Assim sendo, a microbiota do homem é formada por organismos dos domínios 

Archaea, Bacteria, Virus e Eukarya (Boyer et al. 2010), porém poucos estudos analisaram o 

domínio Archaea.  Representantes do domínio Archaea foram recentemente associados à 

periodontite crônica (Kulik et al., 2001; Lepp et al., 2004; Yamabe et al. 2008), agressiva 

(Matarazzo et al. 2011) e as doenças peri-implantares (Faveri et al. 2011). Archaea são 

microrganismos procariontes distintos de bactérias, com diferentes propriedades metabólicas, 

devido às características de organização do genoma, expressão gênica, composição celular e 

filogenia (Woese et al., 1990).  Apesar de este domínio ter sido primeiramente isolado de 

ambientes com condições extremas, como elevada temperatura, alta salinidade e baixíssimos 

pHs, foi observada a sua ampla distribuição na natureza, inclusive sendo capazes de viver 

com eucariotos, em relações simbiontes. Na última década foi demonstrado que Archaea são 

capazes de colonizar e sobreviver em humanos em coexistência com a microbiota endógena 

(Cavicchioli et al. 2003; Eckburg et al. 2003, Faveri et al. 2011). Apesar da presença de 

Archaea na natureza e da íntima associação com humanos, nenhum organismo do domínio 

Archaea foi considerado patogênico até o presente momento (Yamabe et al., 2008). No 

entanto, a proporção de Archaea em relação aos domínios Eucarya e Bacteria pode exercer 
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algum papel patogênico, visto que o potencial para formar relações simbióticas, mutualísticas 

ou patogênicas pode ser direcionado pelas oportunidades criadas através de interações 

estáveis e altamente densas (Cavicchioli et al., 2003; Eckburg et al., 2003) existente entre 

estes microrganismos e o ambiente.   

 

1.1 Domínio Archaea  

       Atualmente existe a percepção do próprio homem como um “supraorganismo”, 

compreendendo a soma de Homo sapiens e dos microrganismos que compõe a sua microbiota 

residente, formando uma estrutura metabólica que soma os atributos humanos e microbianos. 

Estes microrganismos pertencem aos quatro domínios de vida - Bacteria, Archaea, Virus e 

Eukarya (Boyer et al. 2010)- e suplantam as células humanas em uma ordem de magnitude. 

Assim, o conhecimento da microbiota é essencial para o conhecimento do próprio homem. 

Grandes esforços foram e estão sendo feitos, como o projeto internacional do microbioma 

humano, visando analisar a microbiota do intestino na saúde e doença (Turnbaugh et al., 

2007, Devaraj et al. 2013). Outras superfícies do corpo humano, particularmente as 

superfícies mucosas como a cavidade bucal, são também densamente colonizadas e devem ser 

analisadas com maior magnitude.  

       Archaea é a designação de um dos domínios de seres vivos, relacionados com as 

bactérias. Trata-se de organismos procariotas, geralmente denominados de organismos 

extremofilos, ou seja, microrganismos que não apenas toleram, mas se desenvolvem em 

ambientes normalmente considerados inapropriados para a vida, tais como fontes de água 

muito salina, pântanos (onde produzem metano), ambientes ricos em gás sulfídrico e com 

altas ou baixas temperaturas (Boyer et al. 2010). Foram primeiramente isolados na década de 

70 (Mcconnell et al. 1978) e são microrganismos semelhantes às bactérias em muitos aspectos 

da estrutura celular, tais como ausência de um núcleo celular diferenciado e algumas 

características do metabolismo, entretanto também apresentam algumas diferenças e por isso 

são considerados um outro domínio da vida.  A Tabela 1 apresenta algumas diferenças 

existentes entre os domínios Bacteria, Archaea e Eukarya (Wrede et al. 2012):  
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Tabela 1. Principais diferenças existentes entre os três domínios da vida.  

Características Bacteria Archaea Eukarya 

Parede celular Peptideoglicano Pseudo-peptideoglicano, 
glicoproteínas e outros 

Celulose em plantas, 
quitina em fungos e 

nenhuma em animais 
Membrana nuclear Ausente Ausente Presente 

Número de 
cromossomos 

1 1 >1 

Mureína na parede 
celular 

Presente Ausente Ausente 

Lipídeos da membrana 
celular 

Glicerídeos ligados a 
éster, não ramificados; 

saturado ou mono-
insaturado 

Isoprenóide; glicerol 
diéster ou di-glicerol 

tetraéster 

Glicerídeos ligados a 
éster; não ramificados; 

poli-insaturados 

Organelas (mitocôndria) Ausente Ausente Presente 
Ribossomo 70S 70S 80S 

 

       Os microrganismos do domínio Archaea podem ser classificados em relação a sua 

fisiologia em organismos metanogênicos (anaeróbios estritos que produzem metano), 

halófilos (aeróbios que vivem em meio com alta concentração de sal) e os termoacidófilos 

(aeróbios que vivem em meio ácido) (Matarazzo et al. 2012). Além disso, o domínio Archaea 

é composto por 4 filos, sendo o filo Euryarchaeota o mais comumente encontrado nos seres 

humanos. Os ecossistemas humanos mais estudados quanto à presença de Archaea e a sua 

relação com doença são o trato intestinal (Scanlan et al., 2008; Dridi et al., 2009) e o ambiente 

subgengival (Kulik et al., 2001; Lepp et al, 2004; Yamabe et al., 2008; Li et al., 2009; Vianna 

et al., 2009, Faveri et al. 2011, Matarazzo et al. 2011, Matarazzo et al. 2012). 

 

 

1.2 Microbiologia das periodontites 

 

       Certos microrganismos presentes nos biofilmes orais têm sido relacionados com o 

início e progressão da periodontite (para revisão, ver Socransky e Haffajee, 2005). Porém, a 

simples presença dessas bactérias na cavidade bucal não determina que o indivíduo 

desenvolverá a doença. O equilíbrio ecológico entre a microbiota bucal e o hospedeiro na 

maioria das vezes é benigno e não oferece riscos para as estruturas de suporte dos dentes. 

Ocasionalmente, um grupo de bactérias pode proliferar ou exibir novas propriedades que 

levem a destruição do periodonto. Sendo assim, pode-se considerar que a doença periodontal 

se desenvolve a partir de um desequilíbrio na interação entre hospedeiro e microrganismos 

patogênicos que possuam o potencial de colonizar os biofilmes da cavidade bucal (Socransky 

e Haffajee, 2005). O percentual de sítios colonizados por esses patógenos, os níveis dessas 
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bactérias nos sítios colonizados, e a capacidade do organismo em combater os 

microrganismos agressores são condições fundamentais para o aparecimento de sinais clínicos 

de perda de inserção periodontal. 

       O caráter infeccioso específico das periodontites foi sugerido nas décadas de 1970 e 

1980 (Listgarten e Helldén, 1978; Loesche, 1976; Löe et al., 1978,1986). Porém, dificuldades 

em se cultivar vários patógenos periodontais, principalmente as espécies anaeróbias estritas, 

como as espiroquetas, atrasaram sobremaneira os estudos microbiológicos de maior porte em 

periodontia. A partir do final da década de 1980, o desenvolvimento de técnicas imunológicas 

e de biologia molecular permitiu a detecção mais precisa das espécies bacterianas que 

compõem os biofilmes orais e começou-se então a estabelecer a relação dos diferentes perfis 

microbianos com as diversas formas de periodontite (Christersson et al., 1987; Socransky et 

al., 1988; Socransky e Haffajee, 1994; Ávila-Campos et al., 1999; Faveri et al., 2008, 2009). 

A maior vantagem dessas técnicas é a possibilidade de detecção de espécies difíceis de serem 

identificadas pelos métodos tradicionais de diagnóstico microbiológico, como a cultura 

bacteriana. Esse seria o caso de espécies como a Tannerella forsythia e as espiroquetas. 

Socransky et al. (1994) descreveram a técnica do checkerboard DNA-DNA hybridization para 

diagnóstico microbiológico, que utiliza sondas de ácido desoxirribonucléico (DNA) para 

identificação bacteriana. Esse mesmo grupo de pesquisadores utilizou essa técnica de 

diagnóstico para avaliar as associações entre 40 espécies bacterianas presentes em 13.261 

amostras de biofilme subgengival de 185 indivíduos (160 com periodontite e 25 saudáveis) 

(Socransky et al., 1998). Os autores descreveram cinco complexos bacterianos principais nas 

amostras de biofilme subgengival desses indivíduos. Um deles, denominado complexo 

vermelho, é composto pelas espécies T. forsythia, Porphyromonas gingivalis e Treponema 

denticola, e foi fortemente relacionado com profundidade de sondagem (PS) e sangramento à 

sondagem (SS). Outro grupo, denominado complexo laranja, que parece preceder a 

colonização pelo complexo vermelho, foi dividido em dois subgrupos: um central, composto 

por Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium periodonticum, Prevotella intermedia, 

Prevotella nigrescens e Parvimonas micra; e outro grupo periférico, formado por 

Eubacterium nodatum, Campylobacter rectus, Campylobacter showae, Campylobacter gracili 

e Streptococcus constellatus. Os outros três complexos, denominados amarelo, verde e roxo 

demonstraram grande associação entre si e menor associação com os dois primeiros, e são 

compostos por diversas espécies consideradas compatíveis com o hospedeiro. O complexo 

verde é formado por Capnocytophaga sputigena, Capnocytophaga gingivalis, 

Capnocytophaga ochracea, Eikenella corrodens e Aggregatibacter actinomycetemcomitans 



11 
 

  

sorotipo a. O complexo amarelo é composto por um grupo de estreptococos: Streptococcus 

mitis, Streptococcus sanguinis, Streptococcus oralis, Streptococcus gordonii e Streptococcus 

intermedius; e o complexo roxo inclui Actinomyces odontolyticus e Veillonella parvula. As 

espécies de Selenomonas noxia e A. actinomycetencomitans sorotipo b não se correlacionaram 

com outras espécies. Posteriormente, algumas espécies de actinomicetos (Actinomyces 

gerencseriae, Actinomyces israelii, Actinomyces naeslundii e Actinomyces oris) foram 

agrupadas e consideradas compatíveis com o hospedeiro, relacionadas diretamente com 

estado de saúde (Socransky e Haffajee, 2002). 

       Existe uma forte evidência na literatura do papel do complexo vermelho e de algumas 

espécies do complexo laranja na etiologia e progressão das doenças periodontais. Esses 

microorganismos são encontrados com maior frequência e em níveis mais elevados em 

doença do que em saúde periodontal. Esses dados estão bem fundamentados na literatura por 

estudos que utilizaram PCR (Ashimoto et al., 1996; Klein e Gonçalves, 2003), cultura 

(Haffajee e Socransky, 1994), real-time PCR (Kuboniwa et al., 2004) sondas de DNA 

(Albandar et al., 1997), técnicas imunológicas (Chaves et al., 2000; Di Murro et al., 1997; 

Gmur & Thurnheer 2002) e Checkerboard DNA-DNA hybridization (Socransky & Haffajee, 

2005; Haffajee et al., 2005, Faveri et al. 2009). Alguns desses estudos demonstram ainda que 

os microrganismos do complexo vermelho estão em níveis extremamente baixos em 

indivíduos periodontalmente saudáveis (Ximenez-Fyvie et al., 2000; Li et al., 2004, Faveri et 

al. 2009). Uma outra informação interessante em indivíduos com periodontite, é que sítios 

rasos (<4mm) e sem sangramento mostram uma quantidade substancialmente maior de 

patógenos periodontais do que esses mesmos sítios rasos de indivíduos saudáveis (Socransky 

e Haffajee, 2005). A melhora clínica periodontal está diretamente relacionada à diminuição 

das espécies dos complexos laranja e, principalmente, vermelho, e a concomitante 

colonização por espécies benéficas dos complexos amarelo, roxo, verde e azul dos sítios 

tratados (Socransky et al., 2002). Por outro lado, a presença dessas espécies, ou a persistência 

delas após a terapia aumentam o risco a futura perda de inserção (Hamlet et al., 2004; 

Haffajee et al., 1995; Haffajee et al., 1996; Chaves et al., 2000). 

 

1.3 Ecologia do ambiente subgengival 

 

A ecologia microbiana estuda a relação entre os microrganismos e seus ambientes 

bióticos e abióticos. Um conceito chave na ecologia microbiana é o ecossistema. Um 

ecossistema é o conjunto de seres vivos e do meio ambiente em que eles vivem, e todas as 
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interações desses organismos com o meio e entre si (Socransky e Haffajee, 2005). Em um 

ecossistema em desenvolvimento, inicialmente ocorre a colonização pelos microrganismos 

pioneiros ou colonizadores iniciais, que aderem aos tecidos do hospedeiro e posteriormente 

ligam-se a outras células microbianas por diferentes mecanismos, entre eles a coagregação. 

Estas espécies pioneiras podem alteram o habitat, tornando-o favorável para a colonização de 

outras espécies que as substituem, os chamados colonizadores secundários.  

      Uma dificuldade na busca pelo dos fatores etiológicos das periodontites, assim como para 

qualquer outra infecção polimicrobiana, deve-se a representação de um processo ativo, no 

qual diferentes espécies microbianas colonizam e dominam o biofilme em diferentes fases da 

infecção, devido  a algumas condições, tais como às mudanças na disponibilidade nutricional, 

nível de oxigênio e pH local. O estudo da gengivite experimental conduzido por Löe et al. 

(1965), demonstrou que o biofilme sofre alterações na sua composição no decorrer do 

processo saúde e gengivite. Inicialmente caracterizada por espécies de bactéria Gram-positiva, 

predominantemente cocos, alterando para uma composição variada de morfotipos Gram-

negativos, incluindo bacilos, organismos filamentosos, víbrios e espiroquetas, o que 

culminava no estabelecimento da gengivite.  

       Atualmente, o estudo das relações existentes entre diferentes espécies bacterianas 

presentes no ambiente subgengival sugere existir uma grande interação entre os diferentes 

microrganismos presentes neste ambiente (Socransky e Haffajee, 2005). Assim sendo, 

considerando que as doenças infecciosas polimicrobianas são provocadas por um 

desequilíbrio entre estas relações ou também pela alteração da relação entre a microbiota e o 

hospedeiro. Assim sendo, uma vez que a homeostase microbiana no ambiente subgengival é 

resultado de um balanço dinâmico das interações existentes em todo este ecossistema, 

incluindo relações de sinergismo e antagonismo, já foi postulada a hipótese de prevenção da 

doença não somente pela inibição de patógenos, mas também pela interferência nos fatores 

responsáveis pela transição da microbiota do biofilme de comensal ou compatível com o 

hospedeiro para uma microbiota com um potencial mais patogênico (Kolenbrander et al., 

2005, Socransky e Haffajee, 2005).  

Em relação as interações ecológicas existentes no ambiente subgengival, o conceito de 

sucessão é de fundamental importância.  A sucessão microbiana é a troca de um tipo de 

comunidade por outra, em resposta a modificações no meio, que afetam o habitat, levando ao 

estabelecimento final de uma microbiota madura ou comunidade clímax (Socransky e 

Haffajee, 2005). Existem dois tipos de sucessão microbiana, sendo a sucessão alogênica a 

substituição de um tipo de comunidade por outro, devido a alterações no habitat provocadas 
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por fatores não microbianos. Por outro lado, a sucessão autogênica ocorre quando a 

comunidade residente altera o meio de tal forma que é substituída por outras espécies mais 

adaptadas ao habitat modificado. No ambiente subgengival, a colonização inicial parece 

envolver membros do complexo amarelo, verde e roxo além de espécies de Actinomyces 

(Socransky et al., 1998). Então, ocorre a sucessão autogênica na qual membros dos complexos 

laranja e vermelho se tornam dominantes. A presença de níveis elevados dos últimos dois 

complexos hipoteticamente leva a alteração do habitat, induzindo a manifestação clínica da 

doença. A doença, em troca, favorece a proliferação de membros não só dos complexos 

laranja e vermelho, mas também dos colonizadores primários (Socransky e Haffajee, 2005).  

       Assim sendo, microrganismos do domínio Archaea, que são de difícil cultivo, 

isolamento e purificação em condições normais de laboratório foram detectados no ambiente 

subgengival de humanos por meio do uso de técnicas moleculares. Entre as diferentes 

espécies de Archaea, os metanogênicos, apresentam a propriedade de consumir o hidrogênio 

(H2) e o dióxido de carbono (CO2), para a produção de metano. Dentro os metanogênicos, 

membros do gênero Methanobrevibacter, são anaeróbios estritos, e que se favorecem da 

condição de anaerobiose presente no biofilme subgengival (Robichaux et al, 2003; Lepp et al., 

2004). Esta característica de serem oxidantes terminais, em comunidades microbianas 

complexas, os torna vitais na degradação microbiana anaeróbica de compostos orgânicos em 

ambientes naturais e também em nichos ecológicos definidos do corpo humano (Robichaux et 

al, 2003; Vianna et al., 2006), podendo possivelmente participar do desencadeamento da 

doença através de alterações ecológicas no ambiente subgengival. 

 

1.4 Archaea e o ambiente subgengival 

 

       Em relação a presença de Archaea e os seres humanos, estes microrganismos foram 

identificados na microbiota intestinal (Scanlan et al., 2008), oral (Kulik et al, 2001; Leep et al. 

2004; Vianna et al. 2008; Yamabe et al., 2008, Faveri et al. 2011) e vaginal (Belay et al., 

1990, Eckburg et al., 2003), sendo as espécies metanogênicas as mais comumente 

encontradas. O interesse nas populações metanogênicas da cavidade bucal está embasado na 

possível associação destes com a produção de metano (apresentam a propriedade de consumir 

o hidrogênio e o dióxido de carbono, para a produção de metano) e a ocorrência de halitose, 

doença periodontal e infecção endodôntica (Kulik et al., 2001; Robichaux et al., 2003; Lepp et 

al., 2004; Vianna et al., 2006; Vickerman et al., 2007; Yamabe et al. 2008). Dentre as espécies 

metanogênicas, pertencentes ao filo Euryarchaeota, os membros do gênero 
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Methanobrevibacter são os mais frequentemente encontrados na cavidade bucal, sendo o 

Methanobrevibacter oralis a espécie de Archaea mais predominante neste ambiente (Kulik et 

al., 2001; Lepp et al., 2004; Vianna et al., 2006; Vickerman et al., 2007; Yamabe et al. 2008).  

       Por meio de PCR, a presença de microrganismos do domínio Archaea em amostras 

com infecção endodôntica foi investigada em 96 canais radiculares por Siqueira et al. (2005). 

As autores selecionaram amostras de canais radiculares tratados e não tratados de indivíduos 

com lesão endodôntica crônica ou com abscesso agudo. Desta forma, o domínio Bacteria foi 

investigado e detectado em todas as amostras, entretanto o domínio Archaea não foi detectado 

em nenhuma amostra. Todavia, contrariando estes resultados, estes microrganismos foram 

detectados em sítios endodônticos por outros grupos de pesquisa (Vianna et al., 2006; 

Vickerman et al., 2007). Vinte dentes com características clínicas de necrose pulpar foram 

examinados para a presença de metanogênicos (Vianna et al., 2006). Ensaios de PCR 

quantitativo foram usados para amplificar o gene mcrA, que codifica a enzima envolvida na 

metanogênese distinguindo os metanogênicos,  e o gene 16S rRNA de Archaea. Cinco das 20 

amostras apresentaram metanogênicos pertencentes ao gênero Methanobrevibacter. A 

quantidade total de Archaea variou, e atingiu 2,5% da população procarionte. Corroborando 

com estes resultados, a presença de Archaea relacionados ao gênero Methanobrevibacter em 

canais radiculares foi confirmada por Vickerman et al. (2007) que detectaram estes 

microrganismos em 2 das 34 amostras analisadas.         

       Brusa et al. (1987) foram os primeiros a detectar a presença de microganismos 

metanogênicos no biofilme subgengival em seres humanos. Logo em seguida, Belay et al. 

(1988)  analisaram 54 amostras de 36 indivíduos, sendo que 20 amostras foram positivas para 

Archaea que haviam sido obtidas de 9 indivíduos com alguma doença periodontal. Após a 

detecção destes microrganismos no ambiente subgengival, estudos buscando estabelecer a 

relação destes microrganismos com as infecções periodontais se deu início. Na periodontite 

crônica alguns estudos observaram a presença de Archaea em amostras de biofilme 

subgengival e procuraram estabelecer uma relação entre a presença destes microrganismos 

com a etiologia da infecção. Kulik et al. (2001) detectaram rRNA de Archaea em 77% das 

amostras de biofilme subgengival coletada de pacientes com gengivite e periodontite. Estes 

resultados foram corroborados por Li et al. (2009), onde os autores relataram uma prevalência 

de 73,2% de Archaea  no ambiente subgengival de indivíduos com periodontite crônica. Lepp 

et al. (2004) avaliaram amostras de biofilme subgengival de pacientes saudáveis e com 

periodontite crônica e não foram detectados membros do domínio Archaea em nenhuma das 

amostras dos indivíduos periodontalmente saudáveis, entretanto 36% dos indivíduos com 
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doença periodontal albergavam estes microrganismos. Li  et al. (2008) analisaram amostras de 

biofilme subgengival  de 23 indivíduos com periodontite agressiva, 29 com periodontite 

crônica, 35 com gengivite e 38 indivíduos com saúde periodontal. Os autores relataram uma 

prevalência de 65%, 72%, 26% e 0%, respectivamente. Recentemente, Matarazzo et al. 

(2012) analisaram a prevalência e os níveis de microrganismos do domínio Archaea em 

amostras de biofilme subgengival de 30 indivíduos com periodontite agressiva generalizada e 

30 indivíduos com saúde periodontal. Quatro amostras de biofilme subgengival dos 

indivíduos com periodontite agressiva (2 com profundidade de sondagem ≤ 3 mm e 2 com 

profundidade de sondagem ≥ 5mm) e duas amostras de biofilme subgengival dos indivíduos 

com saúde periodontal foram analisados por PCR quantitativo. Apenas um indivíduo com 

periodontite agressiva generalizada e quatro indivíduos do grupo com saúde periodontal 

foram negativos para Archaea nos ensaios de PCR em tempo real. O nível médio de Archaea 

nos indivíduos com saúde periodontal foi de 0,5 x 104 ± 0,2 e nos indivíduos com doença 

periodontal agressiva generalizada de 11,2 x 104 ± 6,6 (p<0,05), com diferença 

estatisticamente significante entre os grupos. Desta forma, a conclusão destes estudos 

sugerem que microrganismos do domínio Archaea, especialmente o Methanobrevibacter 

oralis, podem ser implicados na etiologia das doenças periodontais.  

       Sugere-se que Archaea sejam necessárias e fundamentais em certos nichos 

anaeróbicos para manter um equilíbrio bioquímico desejável no microambiente (Vianna et al., 

2006). Por exemplo, a ausência relativa de oxidantes de metano comparado com o número de 

bactérias redutoras de sulfato na microbiota intestinal humana com o resultante aumento de 

sulfeto de hidrogênio poderia contribuir para o desenvolvimento de doença (Scanlan et al., 

2008). Por outro lado, alguns estudos tentam vincular a presença de metanogênicos e o 

desenvolvimento de doenças de causa ainda desconhecida (Kulik et al., 2001; Cavichiolli et 

al., 2003; Eckburg et al., 2003; Lepp et al., 2004; Vianna et al., 2006; Yamabe et al., 2008). 

Como estas doenças representam um processo dinâmico no qual várias espécies microbianas 

dominam em diferentes fases da infecção devido às mudanças na disponibilidade nutricional, 

nível de oxigênio e pH local, os estudos sugerem que os Archaea metanogênicos 

indiretamente poderiam promover a doença pelo consumo de hidrogênio, assim permitindo a 

proliferação de fermentadores secundários a níveis superiores ao limite possível na sua 

ausência (Lepp et al., 2004; Scanlan et al., 2008). Assim, embora microrganismos do domínio 

Archaea tenham sido detectados em amostras de biofilme subgengival de indivíduos com 

periodontite (Kulik et al., 2001; Lepp et al., 2004; Yamabe et al., 2008) e tenha sido 

demonstrada resposta de anticorpos contra M. oralis em indivíduos com periodontite 
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(Yamabe et al., 2008), os estudos ainda são contraditórios quanto à associação entre este 

domínio e o desenvolvimento da doença periodontal (Kulik et al., 2001; Lepp et al., 2004; 

Yamabe et al., 2008) e a influencia dos níveis destes microrganismos na formação do biofilme 

dental. Desta forma, a hipótese de que a presença e os níveis de microrganismos do domínio 

Archaea poderiam estar associada com a alteração do perfil bacteriano presente no biofilme 

subgengival de indivíduos com periodontite crônica deve ser melhor estudada.  
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2. PROPOSIÇÃO 
 

      Analisar a prevalência, os níveis e proporções de Archaea em amostras de biofilme 

subgengivais de indivíduos com saúde periodontal e periodontite crônica, e investigar a 

relação dos microrganismos do domínio Archaea com o perfil bacteriano subgengival.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Seleção da população 

      Após a apreciação e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Guarulhos, amostras de biofilme subgengival de 60 indivíduos portadores de 

periodontite crônica (grupo PC) e 30 indivíduos com saúde periodontal (grupo SP - controle) 

foram analisadas. Todos os participantes foram informados sobre os objetivos do estudo, seus 

riscos e benefícios, incluindo os tipos de medições clínicas e forma de coleta de amostras. Os 

indivíduos que concordaram em participar do estudo assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, responderam a um questionário de saúde/anamnese e após os exames 

clínicos e microbiológicos foram encaminhados para o tratamento periodontal, estando de 

acordo com as diretrizes e normas do Conselho Nacional de Saúde (Resolução n° 196/96).  

 

3.2 Avaliação clínica 

      O exame clínico periodontal foi realizado por um único examinador previamente treinado 

e calibrado no início do estudo com o objetivo de realizar o diagnóstico dos indivíduos e 

selecionar os sítios-teste. Todos os dentes, exceto os terceiros molares, foram avaliados em 6 

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

disto-lingual), para os seguintes parâmetros: 

-Índice de placa visível - IPV (Ainamo e Bay, 1975): presença (escore 1) ou ausência (escore 

0) de placa dentária supragengival visível, após lavagem e secagem dos dentes.  

-Índice de sangramento gengival – ISG (Ainamo e Bay, 1975): presença (escore 1) ou 

ausência (escore 0) de sangramento na gengiva marginal após percorrer levemente a sonda 

periodontal ao longo do sulco gengival.  

-Profundidade de sondagem – PS: distância, em milímetros, entre a margem gengival livre e a 

porção mais apical sondável do sulco/bolsa periodontal.  

-Nível clínico de inserção - NCI: distância, em milímetros, entre a junção esmalte-cemento e a 

porção mais apical sondável do sulco/bolsa periodontal. 

-Sangramento à sondagem - SS: presença (escore 1) ou ausência (escore 0) de sangramento 

após 20 segundos da sondagem com sonda periodontal milimetrada. 

-Supuração: presença (escore 1) ou ausência (escore 0) de supuração após 20 segundos da 

sondagem com sonda periodontal milimetrada. 



19 
 

  

      A metodologia utilizada para a calibração foi preconizada por Araujo et al. (2003) onde se 

avaliou o erro padrão da medida (e.p.m) e o erro médio percentual (e.m.p) para os parâmetros 

clínicos periodontais contínuos (profundidade de sondagem e nível clínico de inserção). O 

e.p.m e e.m.p intra-examinador demonstrou que o examinador obteve e.p.m. de 0,17mm e 

0,20mm para a PS e NCI, respectivamente. Esses valores de e.p.m. indicam uma 

reprodutibilidade aceitável dentro dos parâmetros de pesquisa clínica periodontal. Para as 

variáveis categóricas (índice de placa visível e índice de sangramento gengival), considerando 

somente a presença ou a ausência do parâmetro clínico, foi realizada a média do nível de 

concordância e o examinador apresentou uma concordância intra-examinador igual a 91% 

(Teste Kappa). Para estes exames foram utilizadas sondas periodontais milimetradas tipo 

PCPUNC-BR 15 (HuFriedy do Brasil, RJ, RJ, Brasil). 

 

3.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Critérios de inclusão  

Os indivíduos foram selecionados baseados nos seguintes critérios:  

Periodontite crônica (PC; Armitage 1999) 

- Idade superior ou igual a 35 anos;    

- Possuir no mínimo 15 dentes, excluindo-se os terceiros molares;  

- Mínimo de 6 dentes com pelo menos 1 sítio interproximal apresentando PS e nível 

clínico de inserção (NCI) > 5mm em dentes não contíguos. 

- Mínimo de 30% dos sítios periodontais apresentando PS e NCI > 4mm e 

sangramento a sondagem. 

 

Saúde periodontal (SP, Faveri et al. 2009)  

- Idade superior ou igual a 35 anos;    

- Possuir no mínimo 15 dentes, excluindo-se os terceiros molares;  

- Não apresentar sítios com PS e/ou NCI maior do que 4 mm; 

- Não apresentar sinais clínicos de gengivite generalizada 

- Não apresentar mais de 10% dos sítios com sangramento à sondagem.  
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Critérios de exclusão 

      Ser fumante; estar grávida ou amamentando; ter realizado tratamento periodontal 

(intervenção subgengival) previamente; uso de antibióticos sistêmicos nos últimos 12 meses; 

ter utilizado continuamente antissépticos bucais nos últimos seis meses; ter história de doença 

sistêmica que comprometa a resposta do hospedeiro ou exija medicação profilática ao 

tratamento. 

 

3.4 Seleções dos sítios testes 

      Foram selecionados aleatoriamente 3 sítios com PS ≤  3mm e 3 sítios com  PS ≥ 5mm nos 

indivíduos com PC. Nos indivíduos com SP foram coletados 3 sítios com PS < 3mm que não 

apresentavam sangramento à sondagem.  

 

Coleta das amostras de biofilme subgengival 

      Após a remoção da placa supragengival a coleta de amostras de biofilme subgengival foi 

feita com curetas Gracey do tipo mini-five 11-12 (HuFriedy, USA), posicionadas na porção 

mais apical dos sítios selecionados. As amostras foram depositadas em tubos de polipropileno 

de 1,5 mL contendo 300 µL de solução TE (10 mM Tris-HCl, 0,1mM EDTA, pH 7,6). 

Imediatamente após a coleta da amostra, esta foi homogeneizada por 1 minutos em vortex e 

posteriormente foi transferido 150 µL para um tubo plástico individual (Eppendorf), 

resultando em dois tubos plásticos, ambos contendo 150 µL. Foram acrescentado 100 µL de 

solução de NaOH a 0,5 M ao primeiro tubo contendo 150µL TE para que o DNA bacteriano 

permanecesse viável por longos períodos de tempo para análise por meio da técnica do 

Checkerboard DNA-DNA Hybridization. O segundo tubo foi imediatamente armazenado para 

posterior extração de DNA e analise por PCR quantitativo.  Estes tubos foram identificados e 

armazenados à -80OC até serem analisadas.  

 

Extração de DNA 

      O DNA das amostras foi extraído utilizado o kit Epicentre Masterpure DNA & RNA 

Purification (Epicentre, Madison, WI, USA) de acordo com as instruções do fabricante. O 

tubo contendo a amostra foi retirado do freezer -80oC e mantido em gelo por 10 minutos para 

descongelamento. O tubo foi agitado no vortex por 1 minuto e a solução foi transferida para 

um novo tubo. Para a lise do material coletado, adicionou-se 1,0µL de solução de proteinase 

K (50µg/µL) aos 150µL da solução de TE da amostra, e posteriormente incubado a 65oC, por 
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15 minutos. As amostras foram mantidas em gelo por 5 minutos, foi adicionado 175µL MCP 

reagente para precipitação de proteínas, centrifugação por 10 minutos a 12°C. O sobrenadante 

foi transferido para um novo tubo onde foi adicionado 500 µL de isopropanol, os tubos foram 

agitados por 2 minutos e após isso ocorreu nova centrifugação por 10 minutos a 4°C. O 

isopropanol foi descartado e os pellets foram lavados duas vezes com etanol 70%. Os pellets 

foram secos por 10 minutos e após ressuspensos em 25 µL TE e armazenado à -80oC.  

 

3.5 Análise quantitativa de microrganismos dos domínios Archaea e Bacteria 

      A quantificação e a proporção de Archaea em relação ao total de procariontes foram 

estimadas em ensaios de PCR em tempo real. Amostras de biofilme gengival obtidas de 3 

sítios profundos (PS ≥ 5mm) e 3 sítios rasos (PS ≤ 3mm) por indivíduo do grupo PC e 3 sítios 

rasos (PS≤ 3mm) por indivíduo do grupo SP, armazenadas sem a presença de NaOH, foram 

selecionadas para esta análise.  

       

 

3.5.1 Quantificação do Domínio Archaea 

Obtenção da curva padrão 

      Para obtenção da curva padrão, utilizada como parâmetro na quantificação das amostras, 

foram utilizadas diluições sucessivas de plasmídeos apresentando uma cópia clonada de um 

fragmento de DNA codificando o gene 16S rRNA de M. oralis, obtido em estudos prévios de 

nosso grupo de pesquisa (Faveri et al. 2011). De forma geral, as células de Archaea 

amplificadas e clonadas previamente por Faveri et al. (2011) foram utilizadas como DNA 

molde em reação de amplificação utilizando os iniciadores existentes no vetor TOPO TA 

Cloning (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA) com a finalidade de confirmar a 

presença do inserto. Os plasmídeos foram extraídos utilizando o Kit PureLink Quick Plasmid 

Miniprep (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA). A concentração dos plasmídeos 

contendo os insertos 16S rRNA de Archaea foi determinada pela medida de absorbância a 260 ηm 

em espectrofotômetro (NanoDrop ND-1000, Nanodrop Technologies, Wilmington, Delaware, 

EUA). Posteriormente, a solução de DNA plasmidial foi diluída obtendo-se 1010 cópias/µL, a 

partir da qual foram realizadas diluições em série, variando de 102 a 108 cópias, e estas 

utilizadas como DNA molde em PCR em tempo real para a montagem da curva padrão, que 

foi realizada em triplicata.  
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Condições Gerais para PCR quantitativo  

      As reações de PCR quantitativo (qPCR) foram realizadas com o sistema LightCycler 

(Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany), utilizando o kit FastStart DNA Master 

SYBR Green I (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). Todas as reações foram 

processadas utilizando os iniciadores universais para Archaea, 931f (5´-

AGGAATTGGCGGGGGAGCA-3´) e m1100r (5´-BGGGTCTCGCTCGTTRCC), cuja 

sensibilidade e especificidade foram demonstradas por Einen et al. (2008) e resultam em um 

produto de 195 pb. Para a reação de amplificação foi utilizando 0,5 µM de cada iniciador 

(Einen et al. 2008), 50-75 ng de DNA molde por amostra para um volume final de  20 µL por 

reação. As condições das reações foram determinadas seguindo o protocolo sugerido pelo 

fabricante, sendo uma pré-incubação a 95 ºC por 10 min, 45 ciclos de desnaturação a 95 ºC 

por 10s, anelamento a 62 ºC por  8s e extensão a 72 °C por 7s. Para cada uma das análises, 

água foi utilizada como controle negativo e DNA molde (105 cópias do gene 16S rRNA) de 

Archaea como controle positivo para a curva padrão. O produto das reações foi quantificado 

utilizando o programa do próprio fabricante (LightCycler Quantification Software - Roche 

Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). Todas as amostras foram analisadas em duplicata. 

Após a reação foi realizada a curva de dissociação para verificar a especificidade dos 

amplicons conforme as normas sugeridas pelo fabricante do sistema LightCycler (Roche 

Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). 

 

3.5.2 Quantificação do Domínio Bacteria 

 

Estabelecimento dos Padrões 

      Para obtenção da curva padrão, utilizada como parâmetro na quantificação das amostras 

do domínio Bacteria, foram utilizadas diluições sucessivas de plasmídeos apresentando uma 

cópia clonada de um fragmento de DNA codificando o gene 16S rRNA de P.gingivalis, obtido 

em estudos prévios de nosso grupo de pesquisa (Faveri et al. 2008). De forma geral, as células 

de P.gingivalis amplificadas e clonadas previamente por Faveri et al. (2008) foram utilizadas 

como DNA molde em reação de amplificação utilizando os iniciadores existentes no vetor 

TOPO TA Cloning (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA) com a finalidade de 

confirmar a presença do inserto. Os plasmídeos foram extraídos utilizando o Kit PureLink 

Quick Plasmid Miniprep (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA). A concentração 

dos plasmídeos contendo os insertos 16S rRNA foi determinada pela medida de absorbância a 260 

ηm em espectrofotômetro (NanoDrop ND-1000, Nanodrop Technologies, Wilmington, 
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Delaware, EUA). Posteriormente, a solução de DNA plasmidial foi diluída obtendo-se 1010 

cópias/µL, a partir da qual foram realizadas diluições em série, variando de 102 a 108 cópias, e 

estas utilizadas como DNA molde em PCR em tempo real para a montagem da curva padrão. 

A curva padrão foi realizada em triplicata.  

 

Condições Gerais para PCR quantitativo 

      As reações de qPCR foram realizadas com o sistema LightCycler (Roche Diagnostics 

GmbH, Mannheim, Germany), utilizando o kit FastStart DNA Master SYBR Green I (Roche 

Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). Todas as reações foram processadas utilizando o 

par de iniciadores 381f 5`-ACTCCTACGGGAGGCAGCAG-3` e 518r 5`-

ATTACCGCGGCTGCTGG-3` cuja sensibilidade e especificidade foram demonstradas por 

Einen et al. (2008), que resulta em um produto de 197 pb. Para a reação de amplificação foi 

utilizando 0,5 µM de cada iniciador (Ovreas & Torsvik 1998), 50-75 ng de DNA molde por 

amostra para um volume final de  20 µL por reação. As condições das reações foram 

determinadas seguindo o protocolo sugerido pelo fabricante, sendo uma pré-incubação a 95 

ºC por 10 min, 45 ciclos de desnaturação a 94 ºC por 10 s, anelamento a 60 ºC por  8s e 

extensão a 72 °C por 7s. Para cada uma das análises, água foi utilizada como controle 

negativo e DNA molde (105 cópias do gene 16S rRNA) de P. gingivalis como controle 

positivo para a curva padrão. O produto das reações foi quantificado utilizando o programa do 

próprio fabricante (LightCycler Quantification Software - Roche Diagnostics GmbH, 

Mannheim, Germany). Todas as amostras foram analisadas em duplicata. Após a reação foi 

realizada a curva de dissociação para verificar a especificidade dos amplicons conforme as 

normas sugeridas pelo fabricante do sistema LightCycler (Roche Diagnostics GmbH, 

Mannheim, Germany). 

 

3.5.3 Cálculo da proporção de Archaea em relação ao total de Procariontes 

      A proporção de cópias (proporção) do gene 16S rRNA Archaea em relação ao total de 

procariontes em amostras de biofilme subgengival foi calculado dividindo o número absoluto 

do gene 16S rRNA de Archaea de cada amostra pelo total de procariontes obtido pela soma 

das cópias do gene 16S rRNA de Archaea e Bacteria na respectiva amostra. A proporção foi 

computada para cada sítio, e então entre os sítios de indivíduos de um mesmo grupo 

experimental. 
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3.7 Checkerboard DNA-DNA Hybridization  

 

      Como descrito anteriormente, a cada tubo de Eppendorf, contendo a amostra de biofilme 

bacteriano coletado (Tubo 1), foram adicionado 10 µL de 0.5 M NAOH. As suspensões foram 

fervidas em banho-maria por 5 min e em seguida neutralizadas pela adição de 8 µL de 5 M de 

acetato de amônia. Com isso, as células bacterianas foram lisadas e o DNA suspenso na 

solução. Cada suspensão do biofilme contendo DNA livre foi depositada nas fendas do 

“Minislot” (Immunetics, Cambridge, MA, USA) e o DNA concentrado na membrana de 

nylon (15 X 15 cm) com carga positiva (Boehringer Mannheim, Indianápolis, IN, USA). A 

membrana foi removida do aparato e o DNA depositado foi então fixado na mesma por 

aquecimento em forno a 120°C por 20 min. As duas últimas canaletas do “Minislot” 

abrigaram controles, contendo uma mistura das espécies de microrganismos que foram 

investigados pelas sondas de DNA, em duas concentrações, 105 e 106 células bacterianas.  

       

Hibridização das membranas com as sondas de DNA:  

      Após fixação do DNA nas membranas, essas foram pré-hibridizadas a 42°C por 1 hora 

numa solução de 50% formamida, 1% caseína, 5 X SSC, 25 mM de fosfato de sódio (pH 6.5) 

e 0.5 mg/mL de RNA de levedura. Em seguida, cada membrana foi colocada sob a placa 

acrílica do “Miniblotter 45” (Immunetics, Cambridge, MA, USA) com as linhas contendo o 

DNA fixado perpendiculares às 45 canaletas do “Miniblotter”.  

 

Sondas de DNA:  

      As sondas de DNA foram confeccionadas usando o “random primer digoxigenin labeling 

Kit” (Boehringer Mannheim). Sondas de DNA específicas para 40 espécies foram usadas no 

presente estudo e estão descritas na Tabela 2. Anteriormente ao seu uso, as sondas foram 

testadas com uma mistura controle contendo as espécies investigadas, numa concentração de 

104 células bacterianas.  Suas concentrações foram ajustadas de tal modo que a intensidade 

dos sinais de todas as sondas fossem semelhantes. Cada canaleta do “Miniblotter 45” foi 

preenchida com 130 µL de uma determinada sonda, contida numa solução de hibridização 

(45% formamida, 5 X SSC, 20 mM de fosfato de sódio (pH 6.5), 0.2 mg/mL de RNA de 

levedura, 10% de sulfato de dextrano, 1% caseína e 20 ng/mL de sonda de DNA). As sondas 

hibridizaram perpendicularmente às linhas contendo o DNA bacteriano fixado, propiciando 
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um formato de xadrez com as linhas de DNA, horizontais, e as sondas, verticais. O aparato, 

contendo as membranas, foi colocado dentro de um saco plástico para evitar a desidratação 

das mesmas. A hibridização das membranas com as sondas ocorreu a 42°C, durante um 

período mínimo de 20 horas.  

 

Detecção das espécies:   

      Após hibridização com as sondas, as membranas foram removidas do “Miniblotter” e 

lavadas por 5 minutos em temperatura ambiente, seguindo duas lavagens de 20 minutos, a 

65°C, em uma solução adstringente (0.1 X SSC, 0.1% SDS), a fim de remover sondas que não 

hibridizaram completamente. Em seguida, as membranas foram imersas por 1 hora em 

solução contendo 0,1 M ácido maleico, 3 M NaCl, 0,2 M NaOH, 0,3% Tween 20, 0,5% 

caseína, pH 8,0, e por 30 minutos na mesma solução contendo o anticorpo anti-digoxigenin 

conjugado à fosfatase alcalina (Boehringer Mannheim), numa diluição de 1/25.000 

(ENGLER-BLUM et al., 1993). As membranas foram, então, lavadas com uma solução de 0,1 

M ácido maleico, 3 M NaCl, 0,2 M NaOH, 0,3% Tween 20, pH 8,0, 2 vezes por 20 minutos, e 

uma vez por 5 minutos em 0,1 M Tris HCl, 0,1 Na Cl, 50 mM MgCl2, pH 9,5. Em seguida, as 

membranas foram incubadas em uma solução detectora, Lumi Phos 530 (Lumigen, 

Southfield, MI, USA), por 45 minutos a 37°C. Finalmente, as membranas foram colocadas no 

cassete sob um filme radiográfico (KodaK X-OMAT) por aproximadamente 40 minutos, e os 

filmes revelados logo em seguida. 

      A leitura dos filmes radiográficos foi realizada da seguinte forma: cada sinal produzido 

por uma determinada sonda na amostra de biofilme foi comparado em intensidade ao sinal 

produzido pela mesma sonda nos dois controles contendo 105 e 106 bactérias. Para isto, o 

filme radiográfico foi digitalizado (HP-M1132, São Paulo, SP, Brasil) e posteriormente 

analisado pelo software TotalLab (Nonlinear Dynamics, Durham, EUA) que tem a capacidade 

de medir a intensidade de pixels de cada sinal e compará-lo com os sinais controles.   
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Tabela 2. Relação das cepas empregadas para a confecção das sondas de DNA separadas por complexos 

bacterianos (Socransky et al., 1998). 

Espécies Cepas Espécies Cepas 
Complexo Azul   Complexo Laranja  
Actinomyces gerencseriae 23860a Fusobacterium nucleatum ssp.  25586a 
Actinomyces israelii 12102a nucleatum  
Actinomyces naeslundii  12104a Fusobacterium nucleatum ssp.  10953a 
Actinomyces oris 43146a polymorphum  
Complexo Roxo  Fusobacterium nucleatum ssp.  49256a 
Actinomyces odontolyticus  17929a vincentii  
Veillonella parvula 10790a Fusobacterium periodonticum 33693a 
Complexo Amarelo  Parvimonas micra 33270a 
Streptococcus gordonii  10558a Prevotella intermedia 25611a 
Streptococcus intermedius 27335a Prevotella nigrescens 33563a 
Streptococcus mitis 49456a Streptococcus constellatus 27823a 
Streptococcus oralis 35037a Complexo Vermelho  
Streptococcus sanguinis 10556a Tannerella forsythia 43037a 
Complexo Verde  Porphyromonas gingivalis 33277a 
Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans a e b 

43718a 

29523a 
Treponema denticola B1b 

Capnocytophaga gingivalis 33624a Outras Espécies  
Capnocytophaga ochracea 33596a Eubacterium saburreum 33271a 
Capnocytophaga sputigena 33612a Gemella morbillorum  27824a 
Eikenella corrodens 23834a Leptotrichia buccalis 14201a 
Complexo Laranja  Neisseria mucosa 19696a 
Campylobacter gracilis 33236a Prevotella melaninogenica 25845a 
Campylobacter rectus 33238a Propionibacterium acnes I e II 11827a 

11828a 
Campylobacter showae 51146a Selenomonas noxia 43541a 
Eubacterium nodatum 33099a Streptococcus anginosus 33397a 
  Treponema socranskii S1b 
a ATCC (American Type Culture Collection), b Forsyth Institute. 
 

 

3.8 Análise estatística 

3.8.1. Dados clínicos 

      A média das medidas clínicas de profundidade de sondagem e nível clínico de inserção, 

assim como a média da porcentagem de sítios apresentando placa visível, sangramento 

gengival, sangramento à sondagem e supuração foram computados para cada indivíduo e, 

posteriormente, dentro de cada grupo. As diferenças entre os grupos foram avaliadas 

utilizando o teste de Mann–Whitney. O teste Qui-quadrado foi utilizado para a variável 

gênero. A significância estatística foi estabelecida em 5%. 
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3.8.2. Dados microbiológicos 

      A prevalência e o número de cópias do gene 16S rRNA das reações de qPCR para 

Archaea e Bacteria em cada amostra foram computadas para cada indivíduo e, 

posteriormente, dentro de cada grupo. Diferenças significantes na prevalência de Archaea 

entre os grupos com PC e SP, além das diferenças na prevalência entre sítios com PS ≤  3mm 

e com  PS ≥ 5mm dos indivíduos com PC, foram computadas por meio do teste Qui-

quadrado. Diferenças nos níveis médios ou na proporção Archaea/Bacteria entre PC e SP 

foram avaliadas por meio do teste Mann–Whitney. Diferenças nos níveis médios ou na 

proporção Archaea/Bacteria entre sítios com PS ≤  3mm e com  PS ≥ 5mm dos indivíduos 

com PC, foram computadas por meio do teste Wilcoxon.  

      Os dados microbiológicos da análise das 40 espécies bacterianas nas amostras de 

biofilme subgengival dos indivíduos com periodontite crônica ou saúde periodontal foram 

expressos em contagem (níveis) e subdivididos conforme os níveis e a presença de 

microrganismos Archaea. Diferenças dentro de cada grupo nos níveis médios de 

microrganismos presentes nos sítios positivos ou negativos para a presença de Archaea foram 

computadas por meio do teste Wilcoxon. Todas as análises foram realizadas utilizando ajustes 

para comparações múltiplas, considerando p < 0,00125 (p < 0,05), como proposto por 

Socransky et al. (1991). Testes de correlação de Pearson foram realizados para verificar a 

correlação entre os níveis de Archaea e os níveis das 40 espécies bacterianas analisadas. A 

significância estatística foi estabelecida em 5% 
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4. RESULTADOS 

      As características epidemiológicas e as médias dos parâmetros clínicos observados nos 

dois grupos experimentais estão apresentadas na Tabela 3. Os grupos PC e SP foram 

homogêneos em relação à idade e em relação à distribuição do gênero (Teste Qui-quadrado, 

p<0,05). Indivíduos do grupo PC apresentaram médias estatisticamente superiores para todos 

os parâmetros clínicos avaliados em comparação ao grupo SP (Teste Mann-Whitney, 

p<0,001). 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Tabela 3. Média (±dp) das características demográficas e dos parâmetros clínicos nos grupos com 
periodontite crônica (PC) e com saúde periodontal (SP).  

    Variáveis 
SP  

(n=30) 

 
PC  

(n=60) p-valor 
Idade (anos)* 37,0 ± 5,0 42,8 ± 5,5 NS 
Gênero  (M/F)≠ 16/14 37/23 NS 
Profundidade de Sondagem (mm)* 2,1 ± 0,2 3,9 ± 0,7 <0,001 
Nível clínico de inserção (mm)* 1,3 ± 0,3 4,3 ± 1,1 <0,001 
% sítios com     
    Placa visível* 23,1 ± 6,2 80,9 ± 17,1 <0,001 
    Índice gengival* 3,1 ± 4,2 72,3 ± 22,0 <0,001 
    Sangramento à sondagem* 4,1 ± 3,2 92,1 ± 11,1 <0,001 

    Supuração* 0,0 ± 0,0 3,2 ± 4,1 <0,001 
m=masculino; f=feminino; ≠Teste Qui-quadrado; *Teste Mann-Whitney; NS=não 
significante.  

Tabela 4. Média (±dp) dos parâmetros clínicos dos sítios selecionados para as amostras avaliadas nos 
grupos com periodontite crônica (PC) e com saúde periodontal (SP). 

Variáveis 
SP  

(n=30) 
PC  

(n=60) p-valor 
Total de amostras 90 360 - 
Profundidade de sondagem (mm)* 2.4 ± 0.3 3.7 ± 0.2 < 0,0001 
Nível Clínico de inserção (mm)* 1.7 ± 0.5 3.8 ± 0.4 < 0,0001 
% sítios com     
Placa visível* 21,0 ± 11,0 80,0 ± 20,0 < 0,0001 
Índice gengival*  0,0 ± 0,0 71,0 ± 15,0 < 0,0001 
Sangramento à sondagem*  0,0 ± 1,0 50,0 ± 50,0 < 0,0001 
Supuração* 0,0 ± 0,0 5,0 ± 5,0 < 0,0001 
*Teste Mann-Whitney; NS=não significante. 
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      A Tabela 4 apresenta uma descrição detalhada do número de amostras de biofilme 

subgengival avaliadas e a média dos parâmetros clínicos destas amostras para ambos os 

grupos experimentais. No presente estudo, 450 amostras de biofilme subgengival foram 

avaliadas em ambos os grupos, sendo 360 e 90 amostras para os grupos PC e SP, 

respectivamente. Os parâmetros clínicos dos sítios selecionados do grupo PC apresentaram 

médias estatisticamente superiores para todos os parâmetros clínicos avaliados em 

comparação ao grupo SP (Teste Mann-Whitney, p<0,001).  

      A prevalência do domínio Archaea em relação ao número de indivíduos e sítios analisados 

nos dois grupos experimentais estão apresentados na Tabela 5.  Microrganismos do domínio 

Archaea foram detectados em 23 e 48 indivíduos com saúde periodontal e periodontite 

crônica, respectivamente (p>0,05).  Dentre as 450 amostras de biofilme subgengival 

analisadas, 228 eram colonizadas por estes microrganismos, sendo 42/90 amostras de saúde 

periodontal e 186/360 dos indivíduos com periodontite crônica. Não foram observadas 

diferenças na prevalência de indivíduos ou sítios colonizados por Archaea entre os dois 

grupos experimentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Prevalência do domínio Archaea nos grupos comperiodontite crônica (PC) 

e com saúde periodontal (SP). 

Variáveis 
SP 

(n=30) 
PC 

(n=60) *p-valor 

Número de indivíduos colonizados (%) 23 (76,6%) 48 (80,0%) >0,05 

Número de sítios colonizados (%) 42 (46,6%) 186 (51,6%) >0,05 

* Teste Qui-quadrado 
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Figura 1.  Média do número de cópias do gene 16S rRNA de Archaea (x105) e média de número de cópias do 
gene 16S rRNA de Bacteria (x107) em amostras obtidas de indivíduos com saúde periodontal e 
periodontite crônica. *Teste U Mann-Whitney.  

 

      A contagem do número de cópias do gene 16S rRNA de Archaea e Bacteria em ambos os 

grupos experimentais estão apresentados na Figura 1. Diferenças estatísticas foram 

observadas nos níveis de contagem do gene 16S rRNA do domínio Archaea e Bacteria entre 

os indivíduos com periodontite crônica e periodontalmente saudáveis. Indivíduos com 

periodontite crônica apresentaram uma média (± desvio padrão) de 0,64 x 105 ± 0,7 cópias do 

gene 16S rRNA  em comparação a 0,33 x 105 ± 0,5 nos indivíduos com saúde periodontal 

(p<0,05). Os níveis de microrganismos do domínio Bacteria foi estatisticamente superior nos 

indivíduos com periodontite crônica quando comparados a saúde periodontal, 1,44 x 107 ± 0,9 

e 0,74 x 107 ± 0,5, respectivamente.  

      Quando a média do número de cópias do gene 16S rRNA de Archaea foi analisada 

considerando-se a categoria de PS de indivíduos com periodontite crônica foi possível 

observar que as amostras obtidas de sítios com PS≥5mm apresentaram uma maior quantidade 

de Archaea (0,80 x 105 ± 1,2) do que as amostras obtidas de sítios com PS≤3mm (0,48 x 105 ± 

2,7) (Figura 2). No entanto, não houve diferença estatisticamente significante entre as 

categorias analisadas dentro deste grupo. Quando o grupo com periodonto saudável foi 

considerado, os menores valores médios de contagem do gene 16S rRNA de Archaea foram 

encontrados (0,33 x 105 ± 0,7), sendo que houve diferença significante entre o número de 

cópias de Archaea nos sítios de indivíduos com periodonto saudável e sítios profundos 
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daqueles com periodontite crônica.  Em relação ao domínio Bacteria, observarmos diferenças 

significantes entre os indivíduos com saúde periodontal em relação aos sítios profundos dos 

indivíduos com periodontite crônica (Teste Mann-Whiteny, p<0,05), bem como entre os sítios 

rasos e profundos dos indivíduos com periodontite crônica (Teste Wilcoxon, p<0,05).  

 

 
Figura 2.  Média do número de cópias do gene 16S rRNA de Archaea (x105) e média de número de cópias do 

gene 16S rRNA de Bacteria (x107) em amostras obtidas de sítios rasos de indivíduos com saúde 
periodontal e sítios rasos e profundos de indivíduos com periodontite crônica. PS, Profundidade de 
Sondagem, * Teste U Mann-Whitney, # Teste Wilcoxon.  

 

 

 

 Tabela 6. Proporção de Archaea e Bacteria em relação ao total de procariontes. 

 Grupos experimentais  

Domínio Saúde Periodontal Periodontite crônica *p-valor 

Archaea 0,08 ± 0,14 0,13 ± 0,41 >0,05 

Bacteria 99,92 ± 0,10 99,87 ± 0,40 >0,05 

*Teste de Mann-Whitney 

 

      Quando a proporção dos domínios foi analisada entre os grupos experimentais, a 

proporção de Archaea e Bacteria em relação à carga microbiana total não diferiu entre os 

grupos experimentais (Tabela 6).  
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      A comparação dos níveis das espécies bacterianas entre os indivíduos com saúde 

periodontal e periodontite crônica, independentemente da colonização por microrganismos do 

domínio Archaea está apresentado na Figura 3. Os indivíduos com periodontite crônica 

apresentaram um perfil microbiológico significantemente diferente dos indivíduos 

periodontalmente saudáveis. Vinte e seis espécies bacterianas apresentaram níveis 

estatisticamente superiores no biofilme subgengival dos indivíduos com PC em comparação 

aos indivíduos com SP, sendo que dentre tais espécies estão incluídas algumas 

periodontopatógenos do complexo laranja tais como o E.nodatum, F. nucleatum sp. 

polymorphum, F. nucleatum sp. nucleatum e as 3 espécies do complexo vermelho T.forsythia, 

P. gingivalis e T. denticola. 

      A Figura 4 apresenta os níveis médios de contagem (x105) das espécies bacterianas 

avaliadas nas amostras de biofilme subgengival de 30 indivíduos com SP e 60 indivíduos com 

Figura 3. Perfil microbiano das médias de contagem (x105) das 40 espécies bacterianas 
presentes nas amostras de biofilme subgengival nos indivíduos com saúde periodontal e 
com periodontite crônica. Teste U de Mann-Whitney (*p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001). Os 
resultados foram ajustados para comparações múltiplas. 
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PC que eram colonizados ou não por microrganismos do domínio Archaea. Não foram 

observadas diferenças significantes no perfil microbiológico do biofilme subgengival dos 

indivíduos com saúde periodontal colonizados ou não por Archaea. Entretanto, sete espécies 

bacterianas (C.showae, F. nucleatum ssp. nucleatum, P. micra, P. nigrescens, S.constelattus, 

T. forsythia e P. gingivalis)  apresentaram níveis significantemente superiores nas amostras 

colonizados por Archaea nos indivíduos com PC quando comparados com as não 

colonizados.  

      A comparação do perfil microbiológico de sítios colonizados ou não por Archaea nos 

sítios rasos (PS≤3mm) e sítios profundos (PS≥5mm) dos indivíduos com periodontite crônica 

estão apresentado na Figura 5. A. israelli  e A. oris apresentaram níveis significantemente 

superiores nas amostras dos sítios rasos negativas para a colonização por Archaea (p<0,05), 

por outro lado em sítios com PS≥5mm, F. nucleatum ssp. nucleatum, P. micra, P. nigrescens, 

T. forsythia e P. gingivalis apresentaram maiores médias de contagem (x105) nos sítios 

colonizados por estes microrganismos.  

Não foram observadas correlações entre a presença e os níveis de Archaea com os 

níveis e proporções individuais das espécies bacterianas estudadas (Figura 6). Entretanto, uma 

correlação positiva (r2=0,36, p<0,001) e significante foi observada entre os níveis de Archaea 

e a proporção do complexo vermelho (T.forsythia, P.gingivalis e T.denticola).  
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Figura 4. Perfil microbiano das médias de contagem (x105) das 40 espécies bacterianas presentes nas amostras de biofilme subgengival nos indivíduos com saúde 
periodontal e com periodontite crônica que apresentavam-se colonizados ou não por microrganismos do domínio Archaea. Teste U de Mann-Whitney (*p<0,05, ** 
p<0,01, ***p<0,001). Os resultados foram ajustados para comparações múltiplas. 
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Figura 5. Perfil microbiano das médias de contagem (x105) das 40 espécies bacterianas presentes nas amostras de biofilme subgengival dos sítios 
rasos (PS≤3mm) e sítios profundos (PS≥5mm) dos indivíduos com periodontite crônica que apresentavam-se colonizados ou não por microrganismos do 
domínio Archaea. Teste U de Mann-Whitney (*p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001). Os resultados foram ajustados para comparações múltiplas. PS, 
profundidade de sondagem.  
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Figura 6. Gráfico de dispersão do número de cópias do gene 16S rRNA de Archaea em relação a proporção das espécies 
do complexo vermelho (T.forsythia, P.gingivalis e T.denticola) nas amostras de biofilme subgengival de indivíduos com 
saúde periodontal e com periodontite crônica.  
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DISCUSSÃO 
       

      Até o presente momento, microrganismos do domínio Archaea não foram ainda 

reconhecidos como verdadeiros patógenos de doença humana, incluindo infecções na 

cavidade bucal (Cavichiolli et al., 2003; Eckburg et al., 2003, Conway De Macario e 

Macario, 2008, Matarazzo et al. 2012). Desta forma, este estudo teve como objetivo 

contribuir para o conhecimento sobre o papel de microrganismos do domínio Archaea 

no ecossistema subgengival, visando estabelecer se a prevalência, níveis e proporções 

destes microrganismos poderiam influenciar o perfil microbiológico subgengival de 

indivíduos com periodontite crônica e periodontalmente saudáveis. 

      Os dados demonstraram que os indivíduos do presente estudo apresentavam-se 

altamente colonizados por microrganismos do domínio Archaea, sem diferenças 

estatísticas entre os grupos experimentais (p>0,05). Estes microrganismos foram 

detectados em 76,6% e 80% dos indivíduos com saúde periodontal e com periodontite 

crônica, respectivamente. Além disso, aproximadamente 50% dos sítios analisados em 

ambos os grupos apresentaram a presença destes microrganismos.  Os dados da 

população com periodontite, corroboram com estudos prévios que investigaram a 

prevalência de Archaea no ambiente subgengival em diferentes populações (Brusa et al. 

1987, Belay et al. 1988, Brusa et al. 1993, Ferrari et al. 1994, kulik et al. 2001, 

Robichaux et al. 2003a, 2003b, Lepp et al. 2004, Yamabe et al. 2008, Vianna et al. 

2008, Li et al. 2009, Vianna et al. 2009, Faveri et al. 2011, Matarazzo et al. 2011, Horz 

et al. 2012, Mansfield et al. 2012). Em uma revisão da literatura sobre a influência dos 

microrganismos Archaea no ambiente subgengival, Nguyen-Hieu et al. (2012) relataram 

que a prevalência de Archaea em indivíduos com periodontite apresentava uma variação 

de aproximadamente 22% a 96%, com uma média de prevalência em torno de 41%. 

Assim sendo, observamos uma maior prevalência de Archaea em nossa população 

quando comparados a prevalência reportada em outras regiões geográficas. Lepp et al. 

(2004) e Yamabe et al. (2008) estudaram a prevalência de Archaea em uma população 

americana e japonesa, por meio de PCR convencional e PCR quantitativo, 

respectivamente. Os autores relataram que 22,4% da população americana e 36% da 

população japonesa, ambas com periodontite crônica, eram colonizados por Archaea. 

Utilizando iniciadores para o gene mcrA, Vianna et al. (2008) relataram uma 
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prevalência de 43,1% dos indivíduos de origem alemã com sinais clínicos de destruição 

periodontal.  

      Por outro lado, a prevalência de Archaea e sua relação com os indivíduos com saúde 

periodontal é ainda controvérsia. Apenas sete estudos investigaram a presença destes 

microrganismos no ambiente subgengival de indivíduos com o periodonto saudável, 

sendo que quatro deles não detectaram estes microrganismos neste perfil clínico (Lepp 

et al. 2004, Yamabe et al. 2008, Vianna et al. 2008, Li et al. 2009) e outros três 

demonstraram que estes microrganismos poderiam colonizar o ambiente subgengival de 

indivíduos com saúde periodontal (Ferrari et al. 1994, Faveri et al. 2011, Matarazzo et 

al. 2011).  Ferrari et al. (1994) por meio de técnicas de cultura e hibridização DNA-

DNA observaram que 4/10 (40%) indivíduos com saúde periodontal eram colonizados 

por Archaea. Por outro lado, Matarazzo et al. (2011) analisaram por meio de qPCR duas 

amostras de biofilme subgengivais de 30 indivíduos periodontalmente saudáveis e 

relataram que 26, ou seja 86,7% destes eram colonizados por este domínio. Uma das 

possibilidades da ausência destes microrganismos nestes estudos poderia ser o baixo 

número de amostras de biofilme e de indivíduos analisados. Leep et al. (2004), Yamabe 

et al. (2008), Vianna et al. (2008) e Li et al. (2009) analisaram 29, 30, 65 e pool de 

amostras de 8, 17, 65 e 15 indivíduos, respectivamente. Em contrapartida, o presente 

estudo analisou 90 amostras de 30 indivíduos com um perfil clínico de saúde 

periodontal. Outro ponto que deve ser destacado e que pode justificar a ausência da 

detecção do domínio em indivíduos saudáveis nos estudos acima citados, pode ter sido 

em decorrência da técnica microbiológica utilizada uma vez que muitos deles utilizaram 

PCR convencional (Matarazzo et al. 2011), bem como diferenças na prevalência de 

Archaea entre as diferentes populações. Diferenças na presença de microrganismos 

periodontopatogênicos foram relatadas em amostras de biofilme gengival de indivíduos 

com periodontite crônica de diferentes regiões geográficas (Haffajee et al., 2004; 

Haffajee et al., 2005). Da mesma maneira, as evidências apontam diferenças na 

prevalência de microrganismos metanogênicos entre populações. A análise do nível de 

metano no hálito permitiu mostrar que a proporção de metanogênicos entre a população 

adulta nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha foi maior do que no Japão (Morii et al., 

2003).  

      Em relação a quantificação dos microrganismos Archaea e Bacteria, é importante 

esclarecer que os níveis e proporções de Archaea e Bacteria foram expressos pelo 

número de cópias do gene 16S rRNA de cada domínio. Deve ser relatado, no entanto, 
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que o número médio de operons do gene 16S rRNA para Bacteria é de 

aproximadamente 4, enquanto este valor é de 2 para Archaea (valores obtidos em 

12/2009 do banco de dados de RNA ribossômico para o número de cópias do operon 

16S rRNA (Klappenbach et al., 2001). Assim, se os valores fossem convertidos em 

números de células, estes valores deveriam ser corrigidos para estes valores. Em relação 

a metodologia utilizada para quantificação destes domínios, uma busca foi realizada na 

literatura com a finalidade de se escolher um iniciador adequado para PCR quantitativo 

(Nadkarni et al., 2002) e que também apresentasse sensibilidade e especificidade para os 

domínios envolvidos. Especialmente para o domínio Bacteria, no qual é comumente 

relatada a presença de background nos ciclos finais (Nadkarni et al., 2002; Einen et al. 

2008). O par de iniciadores descrito por Einen et al. (2008) foi escolhido, pois testes 

preliminares de nosso grupo de pesquisa (Matarazzo et al. 2011) demonstraram que o 

número de amplicons nas amostras clínicas excedia cerca de 2 a 3 ordens de magnitude 

o valor do controle negativo, não gerando resultados falsos positivos.  

      Os níveis (número de cópias do gene 16S rRNA) de Archaea foram 

significantemente maiores no grupo com periodontite crônica do que com periodonto 

saudável (Figura 1). Além disso, os níveis de Archaea foram maiores nos sítios com 

PS>5mm dos indivíduos com periodontite crônica quando comparados aos sítios rasos 

dos mesmo indivíduos ou com os sítios rasos dos indivíduos saudáveis (Figura 2). Estes 

dados corroboram com estudos que sugerem que os sítios subgengivais com maior 

profundidade de sondagem em indivíduos com periodontite são os principais 

responsáveis por albergarem Archaea no ambiente subgengival (Lepp et al., 2004; 

Yamabe et al., 2008; Li et al., 2009). Visto que Metanobrevibacter é o principal gênero 

de Archaea encontrado no ambiente subgengival (Nguyen-Hieu et al. 2012), 

compreendendo espécies anaeróbias estritas, o ambiente subgengival de sítios com 

PS>5mm poderia estimular o desenvolvimento das mesmas pela baixa taxa de oxigênio 

do meio. 

      Vale destacar que a proporção de cópias de 16S rRNA de Archaea em relação ao 

total das cópias de organismos procariontes não diferiu entre as amostras de indivíduos 

com saúde ou com doença periodontal (Tabela 5). As proporções de Archaea em 

relação ao total de procariontes aqui determinadas foram muito menores do que as 

descritas por Lepp et al. (2004), para indivíduos com periodontite crônica. Estes autores 

relataram que os sítios com periodontite positivos para Archaea, apresentavam 18,5% 

da microbiota composta por Archaea, mostrando ainda que a sua abundância aumentava 
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com a gravidade da doença.  Por outro lado, Vianna et al (2008) demonstraram que 

metanogênicos representavam apenas 0,26% da microbiota em relação ao domínio 

Bacteria em indivíduos com periodontite crônica na Alemanha. As diferenças nos 

resultados poderiam ser justificados devido a diferenças na prevalência de Archaea 

entre as populações, como relatado anteriormente, mas diferenças na metodologia 

podem também ter influenciado os dados.  

      Quando analisamos a relação do domínio Archaea e as 40 espécies bacterianas 

analisadas no presente estudo, observamos que não houve influencia no perfil de 

colonização bacteriana no ambiente subgengival de indivíduos com saúde periodontal 

(Figura 4), bem como nos sítios considerados clinicamente saudáveis (PS<3mm) dos 

indivíduos com periodontite crônica (Figura 5). Entretanto, algumas espécies, entre elas 

importantes periodontopatógenos tais como T.forsythia e P.gingivalis (Figuras 4 e 5) 

apresentaram-se em níveis estatisticamente superiores nos sítios colonizados por 

Archaea quando comparados aos sítios com as mesmas características clínicas, porém 

negativos para a presença destes microrganismos. Estudos sobre aspectos funcionais da 

diversidade microbiana de sítios subgengivais são muito escassos (Vianna et al., 2008), 

entretanto, sabe-se que microrganismos metanogenicos, tais como o Metanobrevibacter 

oralis utiliza-se de produtos finais do metabolismo microbiano de espécies anaeróbias 

para sua sobrevivência  tais como H2/CO2 (Conway De Macario & Macario, 2008), bem 

como dos produtos finais de bactérias redutoras de sulfato (representados por espécies 

de Desulfovibrio). O consumo destes produtos por Archaea poderiam favorecer o 

crescimento de espécies anaeróbias, bem como os níveis das espécies de bactérias 

redutoras de sulfato, o que poderia contribuir para a destruição dos tecidos periodontais 

(Robichaux et al. 2003, Nguyen-Hieu et al. 2012). Um estudo prévio demonstrou uma 

positiva correlação entre as bactérias redutoras de sulfato e os níveis das espécies do 

complexo vermelho, T.forsythia, P.gingivalis e T.denticola (Langendijk-Genevaoux et 

al. 2001). Visto que na presença de Archaea, os níveis de duas espécies do complexo 

vermelho estavam aumentadas nos indivíduos com periodontite crônica, sugere-se que a 

presença de microrganismos deste domínio,  possa favorecer o desenvolvimento de 

importantes periodontopatógenos, e desta forma contribuir para o desenvolvimento da 

periodontite.  
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CONCLUSÃO 
 

      Archaea são frequentemente encontrados no biofilme subgengival de indivíduos 

com periodontite crônica e saúde periodontal. A alteração ecológica na microbiota de 

indivíduos com periodontite crônica inclui o aumento dos níveis do domínio Archaea. A 

presença destes microrganismos pode influenciar no perfil microbiológico subgengival 

de indivíduos com periodontite crônica. 
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