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RESUMO* 

MATARAZZO, F. Diversidade e análise quantitativa de microrganismos do 
domínio Archaea em amostras de biofilme subgengival de indivíduos com 
periodontite agressiva e saúde periodontal. 2010 85 f. Tese (Doutorado em 
Microbiologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2010.* 
 
Membros do domínio Archaea podem ser detectados na microbiota de superfícies 
mucosas do homem e de animais, mas sua associação com patogenias ainda não foi 
estabelecida.  O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência, a diversidade, os 
níveis e proporções de microrganismos do domínio Archaea em amostras de biofilme 
subgengival de indivíduos com periodontite agressiva e saúde periodontal. Trinta 
indivíduos com periodontite agressiva (PA) e 30 com saúde periodontal (SP) foram 
selecionados. A detecção de Archaea foi realizada por PCR em 9 sítios subgengivais 
por indivíduo usando iniciadores domínio-específicos. A diversidade de Archaea no 
biofilme subgengival foi verificada em amostras positivas para este domínio obtidas de 
10 indivíduos do grupo PA e 10 indivíduos do grupo SP. Bibliotecas genômicas 16S 
rRNA de Archaea foram construídas para cada amostra e os filotipos identificados pela 
comparação das sequências obtidas com o banco de genes. Os níveis e proporções de 
Archaea em relação ao total de procariontes foram analizados por PCR quantitativo 
(qPCR) em amostras de 4 sítios/indivíduo do grupo PA e em 2 sítios/indivíduo do grupo 
SP. Um total de 540 amostras subgengivais foi analisado para a presença de Archaea. 
Este domínio foi detectado em 18 indivíduos do grupo PA (60%) e em 20 indivíduos do 
grupo SP (63,3%). Archaea foi detectado em 41 (15,2%) e 42 (15,6%) sítios do grupo 
PA e SP, respectivamente. Não houve diferença na prevalência deste domínio entre 
indivíduos do grupo PA e SP (Qui-quadrado, p>0,05). O número de clones 16S rRNA 
disponíveis para a identificação por amostra variou de 33 a 47 no grupo PA, e de 15 a 
23 no grupo SP, com uma média de 42,8+3,9 e 20,1+2,2, respectivamente. A análise de 
629 seqüências permitiu a identificação de 1 a 3 filotipos do domínio Archaea por 
amostra, no grupo PA e SP.  Methanobrevibacter oralis foi detectada em todas as 
amostras positivas, sendo a única espécie deste domínio detectada em 5 indivíduos do 
grupo PA, e em 3 indivíduos do grupo SP. Methanobacterium curvum foi identificado 
em 3/10 amostras do grupo PA e em 6/10 amostras do grupo SP, enquanto 
Methanosarcina mazeii foi detectada em 4/10 amostras em cada grupo. A análise por 
qPCR foi realizada em amostras obtidas de 103 sítios de 28 indivíduos do grupo PA e 
de 60 sítios de 30 indivíduos do grupo SP. Archaea foi detectado em 27/28 indivíduos e 
em 68% dos sítios estudados no grupo PA e em 26/30 indivíduos e 58,3% do total de 
sítios do grupo SP. O nível médio de cópias do gene 16S rRNA de Archaea e Bacteria 
foi menor no grupo SP que no grupo PA (Mann Whitney, p<0,05). Não houve diferença 
estatisticamente significante na quantidade de Archaea em relação à profundidade de 
sondagem nos sítios do grupo PA (p>0,05). Além disso, a proporção de Archaea em 
relação ao total de organismos procariontes (Archaea + Bacteria) foi de 0,02% e 0,08% 
no grupo SP e PA (p<0,05), respectivamente. Archaea são frequentemente encontrados 
no biofilme subgengival de indivíduos com periodontite agressiva e saúde periodontal. 
Methanobrevibacter oralis é a espécie do domínio Archaea mais prevalente, podendo 
ser considerada um microrganismo residente da cavidade bucal. A alteração ecológica 
na microbiota de indivíduos com periodontite agressiva inclui o aumento dos níveis e 
proporções do domínio Archaea.  
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ABSTRACT 

MATARAZZO, F. Diversity and quantitative analysis of microorganisms of 
Archaea domain in biofilm subgingival samples from aggressive periodontitis and 
periodontally healthy subjects. 2010. 85 p. PhD Thesis (Microbiology) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 
Membrers of Archaea domain may be detected in the microbiota of mucous surfaces of 
human and animals,  but their association with diesase have not been yet stablished 
Some studies have suggested that Archaea domain may be indirectly associated with 
pathogenesis of periodontitis, since they are found restrict to subgingival sites with 
severe periodontal destruction. The aim of this study was to determine the prevalence, 
diversity, levels and proportions of microorganisms of Archaea domain in subgingival 
biofilm of aggressive periodontitis and periodontally healthy subjects. Thirty 
generalized aggressive periodontitis (GAgP) and 30 periodontally healthy (PH) subjects 
were selected. Archaea detection was performed by PCR using domain-specific primers 
in 9 subgingival samples taken from each subject. Archaea diversity was determined by 
evaluating a single positive sample per subject, randomly selected from 10 GAgP and 
10 PH subjects. Archaeal 16S rRNA gene library were constructed to each sample and 
the identity of phylotypes were determined for the comparison of unrecognized 
sequences with gene database. The levels and proportions of Archaea in relation to total 
microbial load were analysed by quantitative PCR (qPCR) in 4 sites per GAgP subject 
and 2 sites per PH subject. A total of 540 subgingival samples were analysed to 
Archaea presence. This domain were detected in 18 GAgP (60%) and in 19 PH (63.3%) 
subjects. Forty-one (15.2%) and 42 (15.6%) samples were positive for this domain in 
GAgP and PH subjects, respectively. There was not difference in prevalence of this 
domain between subjects from GAgP and PH groups, as well as there was not 
difference in prevalence between sites with different probing depthsin GAgP group. 
Thenumber of 16S rRNA clones available to identification per sample varies from 33 to 
47 in GAgP group, and from 15 to 23 in PH group, with a mean of 42.8+3.9 e 20.2 
+2.2, respectively. The analysis of 629 sequencies permits an identification of 1 to 3 
phylotypes of Archaea domain per sample. Methanobrevibacter oralis was detected in 
all archaeal positive samples, being the single detected specie of this domain in 5 
subjects from GAgP group, and in 3 subjects from PH group. Methanobacterium 
curvum/congolense was detected in 3/10 GAgP and 6/10 PH samples, whereas 
Methanosarcina mazeii was detected in 4/10 samples from both groups. Archaea 
analysis by qPCR was carried out in 103 sites and 28 GAgP subjects and in 60 sites and 
30 PH individuals. Archaea has been detected in 27/28 subjects and in 68% of studied 
sites in GAgP group and in 26/30 subjects and 58,3% of total analysed sites in PH 
group. Archaeal and bacterial 16S rRNA mean levels were smaller in PH group than in 
GAgP group (Mann Whitney, p<0.05). There was no statistic significance of difference 
in the levels of Archaea in regard to probing depth categories in GAgP group (p>0.05). 
Moreover, the proportion of Archaea in relation to total microbial load (Archaea + 
Bacteria) was 0.02% and 0.08% in PH and GAgP group (p<0.05), respectively. These 
data suggest that Archaea is commonly found in the subgingival biofilm of humans, and 
that M. oralis may be considered a member of the resident microbiota of subgingival 
sites. The ecological shift in the microbiota of aggressive periodontitis subjects includes 
the increase of levels and proportions of Archaea domain.  
 
Key-words: Archaea. 16S rRNA. Subgingival biofilm. Aggressive periodontitis. 
Periodontally healthy. 

 



1 INTRODUÇÃO 

A periodontite agressiva representa um grupo raro de periodontite, de progressão 

rápida, cujas manisfestações clínicas se iniciam precocemente e existe uma tendência 

distinta de agregação familiar (ARMITAGE, 1999). O diagnóstico de periodontite 

agressiva requer a ausência de doença sistêmica e severa destruição do aparato de 

inserção. Esta manifestação clínica precoce é geralmente interpretada como sendo a 

expressão de agentes etiológicos altamente virulentos, altos níveis de suscetibilidade do 

hospedeiro ou a combinação de ambos.  

A periodontite agressiva é uma infecção mista, cuja etiologia é mais complexa 

do que o sugerido no paradigma tradicional de doença envolvendo um único organismo 

virulento. Isso se deve à organização em biofilme das espécies microbianas que 

compõem o ambiente subgengival, o que as torna radicalmente diferentes dos fenótipos 

planctônicos, e cuja interação irá determinar o papel patogênico desta massa 

microbiana, podendo resultar no início e progressão da doença (PAGE et al., 1997; 

COSTERTON; STEWART; GREENBERG, 1999; SOCRANSKY; HAFFAJEE, 2005; 

KOLENBRANDER et al., 2006). As interações microbianas ocorrem em vários níveis 

incluindo o contato físico, trocas metabólicas, cooperação nutricional, modificação 

ambiental e a comunicação e regulação gênica mediada por sinalizadores moleculares 

pequenos (KOLENBRANDER et al., 2006).  

Com as técnicas de diagnóstico microbiológico independentes de cultura, muitos 

microrganismos fastidiosos ou mesmo, ainda não cultivados, estão sendo identificados 

no ambiente subgengival de bolsas periodontais profundas (SOCRANSKY; 

HAFFAJEE, 2005; SAKAMOTO et al. 2005; XIMENEZ-FYVIE et al., 2006; FAVERI 

et al., 2008, FAVERI et al, 2009). Entre os microrganismos recentemente associados à 

doença periodontal figuram representantes do domínio Archaea (KULIK et al., 2001; 

LEPP et al., 2004; YAMABE et al., 2008; LI et al., 2009).  

Membros do domínio Archaea foram detectados em amostras de biofilme 

subgengival de indivíduos com periodontite crônica e agressiva, mas sua real associação 

com as medidas de severidade de doença, como profundidade de sondagem, é 

conflitante (KULIK et al., 2001; LEPP et al., 2004; YAMABE et al., 2008; LI et al., 

2009). A sua associação com a patogenia da doença periodontal foi sugerida por 

remover produtos finais de outros microrganismos, podendo aumentar a atividade 



microbiana e, assim, direta ou indiretamente, contribuir com a destruição tecidual 

(KULIK et al., 2001).  

 

1.1. ETIOLOGIA DA PERIODONTITE AGRESSIVA GENERALIZADA 

Estudos clássicos tentaram identificar os microrganismos envolvidos no 

processo patológico da periodontite agressiva usando técnicas dependentes de cultura 

(NEWMAN et al., 1976; SLOTS, 1976; NEWMAN; SOCRANSKY, 1977). Nestes 

estudos, aproximadamente dois terços dos isolados obtidos de bolsas periodontais 

profundas, eram compostos por microrganismos Gram-negativos, enquanto, nos sítios 

controles saudáveis estes representavam somente cerca de um terço dos isolados. 

Através da utilização de meios seletivos e enriquecidos e baseados em características 

bioquímicas e morfológicas, os organismos associados com a doença foram 

identificados como Aggregatibacter actinomycetemcomitans (anteriormente 

denominado Actinobacillus actinomycetemcomitans), Capnocytophaga sp., Eikenella 

corrodens, Fusobacterium nucleatum, organismos sacarolíticos semelhantes a 

Bacteroides atualmente classificados como Prevotella sp. e Porphyromonas sp., e 

bacilos anaeróbios móveis. No entanto, a complexidade da microbiota subgengival era 

ainda maior do que previamente determinada, pois uma parte substancial desta não pôde 

ser identificada devido a limitações metodológicas e esquemas de classificação 

ambíguos. Desta forma, microorganismos fastidiosos estritamente anaeróbios como 

Porphyromonas gingivalis e Tannerella forsythia somente foram associados à 

periodontite agressiva generalizada com o advento de técnicas imunológicas e de sondas 

de DNA (MULLALLY et al., 2000; HAMLET et al., 2001; KAMMA et al., 2004; 

XIMENEZ-FYVIE et al., 2006; FAVERI et al., 2008).  

Socransky et al. (1994) descreveram a técnica de diagnóstico microbiológico do 

checkerboard DNA-DNA hybridization que utiliza sondas de DNA para a detecção dos 

microrganismos que compõem os biofilmes bucais, e analisaram as associações entre 40 

espécies bacterianas presentes na microbiota subgengival de indivíduos com 

periodontite crônica (SOCRANSKY et al.,1998). Os autores observaram a presença de 

5 complexos bacterianos principais neste ambiente subgengival, de acordo com a 

relação entre as diferentes espécies.  Um dos complexos, composto pelas espécies T. 

forsythia, P. gingivalis e Treponema denticola, denominado por estes autores complexo 

vermelho, foi fortemente relacionado com profundidade de sondagem e sangramento à 

sondagem. Outro complexo, o laranja, que parece preceder a colonização do complexo 



vermelho foi dividido em 2 grupos, um central, composto por F. nucleatum, 

Fusobacterium periodonticum, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens e 

Peptostreptococcus micros; e outro grupo periférico, formado por Eubacterium 

nodatum, Campylobacter rectus, Campylobacter showae, Campylobacter gracilis e 

Streptococcus constellatus. Os outros 3 complexos, o amarelo, o verde e o roxo, 

demonstraram grande associação entre si e menor associação com os 2 primeiros, e são 

compostos por diversas espécies consideradas compatíveis com o hospedeiro. O 

complexo verde é formado por Capnocytophaga sputigena, Capnocytophaga gingivalis, 

Capnocytophaga ochracea, E. corrodens e A. actinomycetemcomitans 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 

sorotipos 1 e 2) foram agrupadas no complexo azul (SOCRANSKY; HAFFAJEE, 

2002). Apenas recentemente, a técnica do checkerboard DNA-DNA hybridization foi 

usada para analisar o perfil microbiológico de indivíduos com periodontite agressiva 

generalizada, brasileiros (FAVERI et al., 2009) e mexicanos (XIMENEZ-FYVIE et al., 

2006). Os resultados obtidos por estes autores apontaram níveis, proporções e 

prevalência elevados de espécies do complexo laranja e vermelho no biofilme 

subgengival do grupo com periodontite agressiva quando comparados com indivíduos 

saudáveis. A análise da microbiota pelo emprego de sondas de DNA apresenta várias 

vantagens, como permitir a identificação e quantificação de muitas espécies bacterianas 

em grande número de amostras. No entanto, a sua maior desvantagem refere-se a 

analisar apenas microrganismos pré-selecionados, não sendo eficaz na busca de novas 

espécies. 

Entre as ferramentas de diagnóstico microbiológico empregadas para o estudo 

do ecossistema microbiano subgengival relacionado à periodontite agressiva 

generalizada destaca-se a diversidade filogenética por análise de bibliotecas do gene 

16S rRNA. A alta especificidade e a natureza cumulativa dos bancos de dados de genes 

dos RNA ribossômicos (rRNA) têm incentivado a descoberta e o reconhecimento desta 

diversidade. O gene rRNA tem regiões de consenso que são conservadas pelos 

organismos pertencentes ao mesmo domínio de vida, e regiões de variabilidade que são 



específicas de grupos e espécies particulares (WOESE et al., 1990). Através desta 

técnica, estima-se que a cavidade bucal abrigue aproximadamente 700 espécies 

bacterianas (PASTER et al., 2001; KAZOR et al. 2003). O estudo da diversidade 

consiste na extração do DNA da amostra, amplificação da região do gene 16S rRNA 

com a utilização de iniciadores universais, clonagem do amplicon em Escherichia coli e 

sequenciamento genético (OLSEN et al., 1986). Mais recentemente, técnicas 

empregando seqüenciamento em profundidade (deep sequencing) estão permitido o 

estudo da diversidade microbiana de diversos nichos com maiores detalhes, mas até o 

momento não foram publicados resultados sobre a diversidade microbiana da cavidade 

bucal com emprego destas técnicas.  

A análise da diversidade da microbiota subgengival de indivíduos com 

periodontite agressiva generalizada foi realizada por Faveri et al. (2008), através de 

sequenciamento da subunidade menor do RNA ribossômico (SSU rRNA) de Bacteria, e 

foi demonstrado que 50% dos clones foram representados por filotipos ainda não 

cultiváveis. Espécies de Selenomonas e Streptococcus foram encontradas em alta 

prevalência e proporção, sendo que cerca de 50% dos clones nas bibliotecas eram 

formados por estes gêneros. Esses dados sugerem que outras espécies bacterianas 

podem estar relacionadas à patogênese desta doença, além das reconhecidas por 

métodos dependentes de cultura e pelo emprego de sondas.  

 

1.2 ECOLOGIA MICROBIANA PERIODONTAL 

A inesgotável busca pelo estabelecimento dos fatores etiológicos da periodontite 

agressiva, assim como para qualquer doença polimicrobiana, deve-se a representação de 

um processo dinâmico, no qual várias espécies microbianas dominam o biofilme em 

diferentes fases da infecção devido às mudanças na disponibilidade nutricional, nível de 

oxigênio e pH local. O estudo da gengivite experimental conduzido por Löe, Theilade e 

Jensen (1965), durante um período superior a 28 dias, demonstrou que a placa sofre 

alterações na sua composição. Inicialmente caracterizada por bactéria Gram-positiva, 

principalmente cocos, passando para uma composição variada de morfotipos Gram-

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

culmina no desenvolvimento da gengivite.  

O conhecimento das relações ecológicas entre as espécies bacterianas pode 

direcionar e focar a investigação em uma interação bacteriana crítica, visto que as 

doenças infecciosas polimicrobianas são provocadas por um desequilíbrio da relação 



intermicrobiana no sítio subgengival ou pela relação entre a microbiota e o hospedeiro. 

Considerando que a homeostase microbiana é resultado do balanço dinâmico das 

interações microbianas, incluindo o sinergismo e o antagonismo (SANDERS et al., 

1984), já foi postulada a hipótese de prevenção da doença não somente pela inibição de 

patógenos putativos, mas também pela interferência nos fatores responsáveis pela 

transição da microbiota do biofilme de comensal para patogênica (MARSH, 1994; 

KOLENBRANDER et al., 2005).  

A ecologia microbiana representa a relação entre os microrganismos e seus 

habitats. Um conceito chave na ecologia microbiana é o ecossitema. Um ecossistema é 

o complexo de microrganismos em um ambiente específico e as adjacências não-

microbianas às quais os organismos estão associados. Em um ecossistema em 

desenvolvimento, inicialmente ocorre a colonização pelos microrganismos pioneiros, 

que aderem aos tecidos do hospedeiro e posteriormente ligam-se a outras células 

microbianas por coagregação. Estas espécies pioneiras alteram o habitat, tornando-o 

favorável para a colonização de outras espécies que as substituem.  

Existem dois tipos de sucessão microbiana Na sucessão autogênica, as espécies 

residentes alteram o ambiente de maneira tal que ocorre sua substituição por espécies 

mais favorecidas naquele habitat. Na sucessão alogênica, um tipo de comunidade é 

substituída por outra porque o habitat é alterado por fatores não microbianos como 

alterações alterações físicas e químicas nas propriedades das regiões ou alterações 

promovidas pelo hospedeiro. Certos fatores limitam a colonização. A exclusão de uma 

espécie por outra que desempenha as mesmas atividades pode ocorrer pelo uso dos 

nutrientes e/ou ocupação do sítio físico. 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; HAFFAJEE, 2005).  

Neste contexto, organismos do domínio Archaea, de difícil cultivo, isolamento e 

purificação em condições normais de laboratório foram detectados no ambiente 

subgengival de humanos através do uso de técnicas moleculares. Entre os Archaea, os 

metanogênicos, apresentam a propriedade de consumir o hidrogênio (H2) e o dióxido de 



carbono (CO2), para a produção de metano. Membros do gênero Methanobrevibacter 

são anaeróbios estritos, produtores de metano, que se favorecem da condição de 

anaerobiose presente no biofilme subgengival (ROBICHAUX; HOWELL; 

BOOPATHY, 2003b; 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; HOWELL; 

BOOPATHY, 2003b; VIANNA et al., 2006), podendo possivelmente participar do 

desencadeamento da doença através de alterações ecológicas no ambiente subgengival. 

 

1.3. ARCHAEA E O ECOSSISTEMA MICROBIANO HUMANO 

Archaea representa um dos três domínios da vida e são microrganismos 

procariontes distintos de Bacteria, com diferentes propriedades metabólicas, devido às 

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

filogenia (MADIGAN et al., 2004). Compreendem os microrganismos anaeróbios mais 

sensíveis ao oxigênio, os termófilos mais extremos e halófilos cujas enzimas são 

adaptadas a elevadas concentrações salinas (CAVICCHIOLI et al., 2004).  

 Microrganismos Archaea foram primeiramente isolados na década de 70, 

de ambientes considerados extremamente inóspitos, caracterizados por apresentar 

temperaturas bastante elevadas, extrema acidez, alta salinidade, e, muitas vezes, 

ausência completa de oxigênio (LOUIS; FITT, 1972; MCCONNELL; SEARCY; 

SUTCLIFFE, 1978). Com o advento da biologia molecular, o estudo da relação 

evolucionária entre os seres vivos passou a ser muito mais revelador quando comparado 

à utilização de análise de fenótipos clássicos. A partir da comparação de seqüências de 

DNA que codificavam o RNA ribossômico (subunidades 16S e 23S) de diferentes 

organismos, Woese et al. (1990) demonstraram que a vida no planeta se divide em três 

grandes domínios, sendo que Archaea foram definidos como pertencentes ao terceiro 

domínio da vida. Com o maior número de estudos sobre este grupo, membros deste 

domínio foram também encontrados em ambientes aeróbios (LOSEKANN et al., 2007) 

e temperados (DELONG, 1992; EINEN; THORSETH; OVRE, 2008), e ainda fazendo 

parte da microbiota de animais (WRIGHT et al., 2004; SAENGKERDSUB et al., 2007; 

SKILLMAN et al., 2009) e de humanos (MILLER et al., 1982; BELAY et al., 1988; 

FERRARI et al., 1994).  



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). As espécies de Archaea predominantemente 

encontradas são metanogênicas pertencentes ao gênero Methanobrevibacter, apesar de 

outras espécies dos gêneros Methanogenium, Methanosphaera e Methanosarcina 

também terem sido detectadas (MILLER et al., 1982; BELAY et al., 1990; FERRARI et 

al., 1994; KULIK et al., 2001; LEPP et al, 2004; WRIGHT et al., 2004; 

SAENGKERDSUB et al., 2007; MIHAJLOVSKI; ALRIC; BRUGERE, 2008; 

YAMABE et al., 2008; SCANLAN et al., 2008; LI et al., 2009; DRIDI et al., 2009; 

SKILLMAN et al., 2009). Estes organismos produzem metano a partir de vários 

substratos, como H2 e CO2, compostos de C1 metilado (metanol, metilaminas, 

metiltiois) ou acetato (DEPPENMEIER, 2002).  

 

1.3.1 Archaea e o Trato Intestinal 

A principal espécie metanogênica detectada no intestino é a Methanobrevibacter 

smithii, e em menor freqüência Methanosphera stadmaniae (SCANLAN et al., 2007; 

MIHAJLOVSKI; ALRIC; BRUGERE, 2008; DRIDI et al., 2008). Rutili et al. (1996) 

determinaram que  Archaea metanogênicos são detectados no intestino somente após os 

2 anos de idade e a prevalência de metanogênicos aumenta para 40% aos 3 anos e 60% 

aos 5 anos de idade em humanos. Apesar de a detecção coincidir com a mudança para a 

dieta do adulto, o principal gênero encontrado nos ecossistemas do corpo humano, 

Methanobrevibacter sp., não foram encontrados em alimentos (BRUSA; FERRARI; 

CANZI, 1998).  

Comparações quanto à detecção do domínio são dificultadas pelas diferenças 

metodológicas entre os estudos. Alguns avaliam a porcentagem de indivíduos que 

excretam metano por cromatografia gasosa (MCKAY et al., 1983; PIQUÉ et al., 1984; 

PELED et al., 1987), outros fazem contagem direta nas fezes (WEAVER et al., 1986), 

outros ainda avaliam a freqüência de Archaea por detecção por reação em cadeia da 

polimerase (PCR) em extratos fecais. De maneira geral, 40-50% dos indivíduos adultos 

saudáveis ou sem problemas gastrointestinais apresentam microrganismos 

metanogênicos compondo a sua microbiota intestinal, verificado através da excreção de 

metano por cromatografia gasosa ou por ensaios de PCR (PIQUÉ et al., 1984; 

SCANLAN et al, 2008). Quando lesões malignas são consideradas, a proporção dos 



indivíduos que excretam metano é superior a 80% (PIQUÉ et al., 1984). Por outro lado, 

a análise da freqüência de Archaea por PCR em indivíduos com doença inflamatória do 

intestino (Síndrome de Chron e Colite Ulcerativa) está em torno de 30% (SCANLAN et 

al, 2008), possivelmente pela perda de metanogênicos de crescimento lento durante as 

condições de rápido trânsito intestinal. Existem, ainda, evidências de que os níveis de 

metanogênicos diferem entre as populações, sendo que a proporção de produtores de 

metano na população adulta humana dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha é maior do 

que no Japão (MORII et al., 2003).  

 

1.3.2 Archaea e a Cavidade Bucal  

A correlação entre a presença, a diversidade e a quantidade de metanogênicos 

com doenças da cavidade bucal e sua severidade foi estudada por vários grupos de 

pesquisa em amostras de canais radiculares (SIQUEIRA et al., 2005; VIANNA et al., 

2006; VICKERMAN et al., 2007) e de sítios periodontais (BELAY et al., 1988; 

FERRARI et al., 1994; KULIK et al, 2001; LEPP et al., 2004; YAMABE et al., 2008; 

LI et al., 2009; VIANNA et al., 2009). 

A presença de metanogênicos em sítios com infecção endodôntica foi 

investigada em 96 amostras de canais radiculares, usando PCR (SIQUEIRA et al., 

2005). As amostras foram coletadas de canais radiculares tratados e não-tratados de 

indivíduos com lesão endodôntica crônica ou com abscesso agudo. O domínio Bacteria 

também foi investigado e detectado em todas as amostras, mas Archaea não foi 

detectado em nenhuma delas. Contrariando o estudo descrito acima, estes organismos 

foram detectados em sítios endodônticos por dois grupos de pesquisa (VIANNA et al., 

2006; VICKERMAN et al., 2007). Vinte dentes uniradiculares com necrose pulpar 

foram investigados para a presença de metanogênicos (VIANNA et al., 2006). Ensaios 

de PCR em tempo real 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, atingindo mais de 2,5% da 

população procarionte. A presença de metanogênicos relacionados ao gênero 

Methanobrevibacter em canais radiculares foi confirmada por Vickerman et al. (2007) 

que detectaram estes microrganismos em 2 das 34 amostras analisadas.         

O primeiro estudo relatando a presença de metanogênicos no biofilme 

subgengival de humanos utilizou cultura e foi publicado no final dos anos 80 (BELAY 



et al., 1988). Entre 54 amostras de 36 indivíduos analisados, 20 foram positivas para 

organismos metanogênicos, e haviam sido obtidas de 9 indivíduos com algum 

comprometimento periodontal. Entre 14 amostras de sítios saudáveis ou com 

periodontite leve, 7% produziram metano a partir do H2/CO2 [80/20 (vol/vol)] 

disponibilizado como substrato, enquanto 26% de 23 amostras provenientes de 

periodontite moderada e 76% de 17 amostras de periodontite avançada apresentavam o 

mesmo produto do metabolismo. Assim, os dados indicaram que a prevalência de 

metanogênicos foi maior entre os indivíduos com periodontite moderada a avançada do 

que entre indivíduos com periodonto saudável ou com periodontite leve. 

Ensaios de PCR foram utilizados em estudos mais recentes  (KULIK et al., 

2001; LEPP et al.; 2004; YAMABE et al., 2008; LI et al., 2009) para determinar a 

prevalência e a identidade de microrganismos do domínio Archaea em amostras de 

biofilme subgengival. Um par de iniciadores domínio-específico foi utilizado para 

detectar o gene da SSU rRNA de Archaea em um pool de amostras de biofilme 

subgengival de 48 indivíduos com comprometimento periodontal (KULIK et al., 2001). 

Neste estudo, 77% dos indivíduos apresentaram amplicons para o gene alvo. 

Methanobrevibacter oralis foi a principal espécie encontrada no biofilme dental entre as 

sequências obtidas de amostras periodontais. No entanto, não houve associação entre os 

parâmetros clínicos da doença e a presença de Archaea.  

Lepp et al. (2004) avaliaram amostras de biofilme subgengival de indivíduos 

com periodonto saudável e com perda de inserção periodontal quanto à presença e 

identidade de Archaea. O DNA de Archaea (16S rRNA) não foi detectado em nenhuma 

das amostras da população controle saudável, que era composta por 8 indivíduos, mas 

36% das 50 amostras com periodontite (sem distinção entre doença crônica ou 

agressiva) albergavam estes microrganismos.  A SSU rRNA de Archaea foi detectada 

em 76,6% dos sítios com periodontite, mas não em amostras de sítios saudáveis e nem 

de saburra lingual dos indivíduos com comprometimento periodontal. O número de 

cópias de Archaea aumentou de acordo com a severidade da doença periodontal no sítio 

amostrado e a abundância relativa deste domínio em relação ao total de procariotos foi 

significantemente maior em sítios com periodontite severa e moderada do que em sítios 

com periodontite leve em indivíduos positivos para Archaea. A comunidade de Archaea 

em sítios doentes foi dominada por um filotipo semelhante a M. oralis. Como somente 

alguns sítios de indivíduos com doença severa apresentaram Archaea, os autores 

sugeriram a exclusão dos organismos metanogênicos por outros microrganismos 



metabolizadores de hidrogênio, como os treponemas, que foram encontrados em 

proporções significantemente menores em sítios onde os microrganismos do domínio 

Archaea foram detectados.  

Utilizando o mesmo iniciador descrito por Lepp et al. (2004) e com o objetivo de 

demonstrar o potencial patogênico do domínio Archaea na doença periodontal, Yamabe 

et al. (2008) investigaram a distribuição de Archaea em indivíduos japoneses com 

periodontite e examinaram a resposta sérica de IgG aos componentes de Archaea. 

Amostras de biofilme subgengival foram coletadas de 111 sítios periodontais de 49 

indivíduos (17 com periodontite agressiva e 32 com periodontite crônica) e 30 amostras 

de biofilme subgengival foram coletados de indivíduos saudáveis. Archaea foi 

detectado em 15 amostras subgengivais (13,5% do total de amostras) de 11 indivíduos 

(29,4% dos indivíduos com periodontite agressiva e 18,8% dos indivíduos com 

periodontite crônica). Este domínio foi detectado em 14 de 15 sítios com PS≥6mm, 

enquanto nenhum amplicon foi observado a partir de 30 amostras de sítios sem perda de 

inserção em indivíduos controles saudáveis. A análise do sequenciamento dos produtos 

de PCR revelou que a maioria dos organismos Archaea presentes nas bolsas 

periodontais pertencem a filotipos semelhantes a M. oralis. A análise da resposta do 

sistema imune humoral do hospedeiro por Western Blotting detectou anticorpos IgG 

contra M.oralis em 8 dos 11 soros analisados, indicando o reconhecimento dos 

componentes do domínio Archaea pelo sistema imune. 

Recentemente, utilizando dois pares de iniciadores cuja eficiência e 

sensibilidade já tinham sido testadas na literatura (KULIK et al., 2001; LEPP et al., 

2004). Li et al. (2009) propuseram mais uma sonda para identificação deste domínio e 

investigaram a prevalência e a diversidade molecular de Archaea em 41 indivíduos com 

periodontite crônica e em 15 indivíduos saudáveis. A prevalência de Archaea 

demonstrada com o par de iniciadores descrito por Kulik et al. (2001) foi de 73,2%, 

enquanto com o par de iniciadores utilizado por Lepp et al. (2004) foi de 70,7%. 

Archaea não foi detectado em indivíduos saudáveis. Com o iniciador proposto por Lepp 

et al. (2004) todas as sequências de amplicons foram identificadas como M. oralis. Com 

a nova sonda, além de sequências identificadas como M. oralis, um outro filotipo foi 

identificado como pertencente à classe Termoplasma. Mais uma vez, a limitada 

diversidade de Archaea associada à periodontite foi demonstrada. 

Vianna et al. (2008) avaliaram amostras de biofilme de 102 indivíduos com 

comprometimento periodontal quanto a onipresença e proporção de Archaea 



metanogênicos, redutores de sulfato e acetogênicos, grupos que dependem da 

metabolização do H2, sendo conhecidos como hidrogenotróficos. Os hidrogenotróficos 

foram quase que consistentemente detectados nas bolsas periodontais, mas não em sítios 

de indivíduos com periodonto saudável, sendo as proporções de metanogêncos e de 

redutores de sulfato significantemente mais elevadas nos casos severos. Além disso, 

interações antagonistas entre os três grupos microbianos indicaram que eles podem 

funcionar em parcerias sintróficas alternativas para patógenos periodontais 

fermentadores secundários. A freqüência de metanogênicos em indivíduos com 

comprometimento periodontal, utilizando iniciadores para o gene mcrA, foi de 43,1%.  

Mais recentemente, Vianna et al. (2009) utilizaram análise do polimorfismo do 

comprimento de fragmentos de restrição terminal complementada por análise clonal e 

sequenciamento dos genes mcrA e 16S rRNA para avaliar a diversidade de 

metanogênicos nos biofilmes orais. Foram selecionadas amostras de biofilme 

subgengival de 44 indivíduos positivos para a presença de metanogênicos de um estudo 

prévio (VIANNA et al., 2008). A placa subgengival dos 4 sítios periodontais mais 

profundos de cada indivíduo foi coletada com cones de papel e o pool destas amostras 

foi analisado. M. oralis foi o único organismo metanogênico em 39 amostras 

periodontais enquanto um novo tipo de seqüência do gene mcrA foi detectado em cinco 

amostras periodontais sugerindo o envolvimento de um novo filotipo metanogênico, 

ainda não cultivado com as infecções orais. 

Apesar das evidências existentes na literatura da participação de Archaea na 

microbiota em humanos, ainda não são conhecidos exemplos de patógenos do terceiro 

domínio de vida. Também não está bem clara a contribuição de Archaea para a 

patogênese da doença periodontal em humanos. Existe um consenso de que este 

domínio possui uma relação indireta com as doenças infecciosas, favorecendo o 

crescimento de outros microrganismos, os quais, por sua vez, estão diretamente 

envolvidos na patogênese (LEPP et al., 2004; VIANNA et al., 2006; CONWAY DE 

MACARIO; MACARIO, 2008; HIGUCHI et al., 2009). É interessante estabelecer se a 

presença e diferentes níveis de metanogênicos em humanos possuem valor diagnóstico e 

prognóstico em relação às condições patológicas com as quais eles podem estar 

associados. 

 

 

 



2 CONCLUSÃO 

A análise da prevalência, diversidade, quantidade e proporção do domínio 

Archaea em amostras de biofilme subgengival de indivíduos com periodontite agressiva 

e saúde periodontal permitiu demonstrar que: 

- Archaea é encontrado em alta freqüência em indivíduos com periodontite 

agressiva generalizada e com periodonto saudável.  

- A diversidade de Archaea é baixa em sítios subgengivais, e 

Methanobrevibacter oralis é o filotipo predominante do domínio Archaea no biofilme 

subgengival em casos de saúde periodontal e periodontite agresssiva generalizada.  

- O domínio Archaea é detectado em maior quantidade e proporção em sítios 

subgengivais de indivíduos com periodontite agressiva do que com periodonto saudável.  

Assim, baseados na metodologia empregada, podemos concluir que:  

M. oralis pode ser considerado membro da microbiota residente normal de sítios 

subgengivais do homem.  

Em indivíduos com periodontite agressiva generalizada, a alteração no 

ecossistema subgengival em relação à saúde periodontal inclui o aumento do número e 

proporções de Archaea.  
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