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RESUMO 
 
RODRIGUES, V. A. A. Avaliação qualitativa, quantitativa e genotípica de 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Fusobacterium nucleatum isolados 
de pacientes com diferentes condições clínicas bucais. 2015. 80 f. Tese 
(Doutorado em Microbiologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2015. 
 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Fusobacterium nucleatum são 
microrganismos gram-negativos presentes nos processos inflamatórios e nas 
diferentes formas da doença periodontal. Ambos formam parte da microbiota 
residente da cavidade bucal humana podendo levar ao desenvolvimento de 
infecções endógenas ou exógenas. Neste estudo, as avaliações qualitativa, 
quantitativa e genotípica de A. actinomycetemcomitans e F. nucleatum isolados de 
pacientes com gengivite, periodontite crônica e indivíduos sadios foram realizadas. 
Biofilmes subgengivais de 70 pacientes com gengivite, 75 com periodontite crônica e 
95 indivíduos saudáveis foram avaliados. A. actinomycetemcomitans foi isolado em 
2 (2,8%) pacientes com gengivite, 4 (5,3%) com periodontite e 5 (5,3%) sadios; e F. 
nucleatum em 13 (18,6%) pacientes com gengivite, 20 (26,6%) com periodontite 
crônica e 19 (20%) sadios. Ambos os microrganismos foram isolados em 5 (7,1%) 
pacientes com gengivite, 9 (12%) com periodontite crônica e 3 (3,15%) sadios. Por 
PCR, os DNA de A. actinomycetemcomitans foram detectados em 23 (32,8%) 
pacientes com gengivite, 20 (26,6%) com periodontite crônica e 38 (40%) indivíduos 
saudáveis; e de F. nucleatum em 17 (24,3%) pacientes com gengivite, 11 (14,6%) 
com periodontite e 19 (20%) sadios. Em associação esses microrganismos foram 
detectados em 23 (32,8%) pacientes com gengivite, 40 (53,3%) com periodontite 
crônica e 17 (17,8%) sadios. A. actinomycetemcomitans isolados de pacientes com 
gengivite pertenceram aos biotipos I, II, IV, V e X, e aos sorotipos a, c, e e. Em 
pacientes com periodontite foram encontrados os biotipos II, VI e X, e os sorotipos a, 
b, e c, sendo o sorotipo c o mais predominante (80%); e em indivíduos sadios os 
biotipos II e X, e os sorotipos b e c. Os valores quantitativos de A. 
actinomycetemcomitans para os três grupos analisados variaram em número de 
cópias de 0 a 1,14 x 108, e de F. nucleatum de 0 a 3,98 x 106. Os resultados obtidos 
por AP-PCR mostram a heterogeneidade dos isolados de A. actinomycetemcomitans 
e de F. nucleatum nos diferentes grupos clínicos de pacientes avaliados. Esses 
resultados comparativos poderão ser levados em consideração pelos clínicos para 
melhor direcionar o tratamento da doença periodontal, colaborando de forma efetiva 
para o seu monitoramento. 

  

Palavras-chave: Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Fusobacterium 

nucleatum. Biofilme subgengival. Gengivite. Periodontite crônica. 
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ABSTRACT 

RODRIGUES, V. A. A. Qualitative, quantitative and genotypic evaluation of 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Fusobacterium nucleatum 
isolated from patients with different oral clinical conditions. 2015. 80 p. PH. D. 
thesis (Microbiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2015. 
 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Fusobacterium nucleatum are 
gram-negative microorganisms observed in inflammatory processes and different 
forms of periodontal disease. Both are part of the human oral resident microbiota 
which may cause endogenous or exogenous infections. In this study, a qualitative, 
quantitative and genotypic analysis of A. actinomycetemcomitans and F. nucleatum 
isolated from patients with gingivitis, chronic periodontitis and healthy subjects were 
determined. Subgingival biofilms of 70 patients with gingivitis, 75 with chronic 
periodontitis and 95 healthy subjects were evaluated. A. actinomycetemcomitans 
was isolated in 2 (2,8%) patients with gingivitis, 4 (5,3%) with periodontitis and 5 
(5,3%) healthy individuals; and F. nucleatum in 13 (18,6%) patients with gingivitis, 20 
(26,6%) with chronic periodontitis and 19 (20%) healthy. Both microorganisms were 
identified in 5 (7,1%) patients with gingivitis, 9 (12%) with chronic periodontitis and 3 
(3,15%) healthy. By PCR, DNA of A. actinomycetemcomitans were detected in 23 
(32,8%) patients with gingivitis, 20 (26,6%) with chronic periodontitis and 38 (40%) 
healthy individuals; and F. nucleatum 17 (24,3%) patients with gingivitis, 11 (14,6%) 
with periodontitis and 19 (20%) healthy. In association, microorganisms were 
detected in 23 (32,8%) patients with gingivitis, 40 (53,3%) with chronic periodontitis 
and 17 (17,8%) healthy. A. actinomycetemcomitans isolated from patients with 
gingivitis belonged to biotype I, II, IV, V, X, and serotypes a, c and e. In patients with 
periodontitis biotypes II, VI and X and serotypes a, b, and c were found and serotype 
c was the most predominant (80%); and healthy individuals biotypes II and X, and 
serotypes b and c. Quantitative values for A. actinomycetemcomitans in the three 
patients groups were ranged from 0 to 1.14 x 108 and F. nucleatum 0 to 3.98 x 106. 
By AP-PCR heterogeneity of A. actinomycetemcomitans and F. nucleatum in the 
different clinical status was observed. These comparative results might be 
considered by dentists for the treatment of periodontal disease and its effective 
monitoring. 
 
 

Keywords: Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Fusobacterium nucleatum. 

Subgingival biofilm. Gingivitis. Chronic periodontitis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A microbiota residente da cavidade bucal humana forma uma comunidade 

microbiana bastante complexa, a qual ainda não está totalmente caracterizada. 

Sabe-se que cerca de 700 espécies bacterianas estão presentes nos diversos 

ecossistemas bucais, apresentando acentuada variabilidade entre elas (OKUDA et 

al., 2012; STARKE et al., 2006). Essa microbiota pode sofrer desequilíbrio ecológico 

e alguns desses microrganismos podem ocasionar infecções periodontais, 

endodônticas e sistêmicas (SLOTS, 2007).  

A maioria dos microrganismos que formam a microbiota residente da 

cavidade bucal permanece em íntimo contato com os tecidos periodontais 

(KOLEMBRANDER et al., 2010). Essa microbiota apresenta propriedades 

morfológicas, fisiológicas e genéticas que facilitam a colonização em sítios 

específicos, a coexistência com outros colonizadores, e podem inibir outros 

microrganismos competidores na formação do biofilme dental (BENÍTEZ-PÁEZ et al., 

2014; HUANG et al., 2011; WARINNER et al., 2014).  

Os ecossistemas da cavidade bucal tornam-se dinâmicos, promovendo assim, 

o equilíbrio da relação microbiota residente - meio ambiente - hospedeiro. Em casos 

de desequilíbrio microbiano observa-se a proliferação de alguns microrganismos, na 

sua maioria oportunistas, que em um hospedeiro imunocompetente poderão ser 

eliminados. Entretanto, em hospedeiros imunocomprometidos ou em casos de 

superpopulação microbiana esses microrganismos poderão ocasionar processos 

infecciosos sistêmicos (HAJISHENGALLIS, 2015). 

A doença periodontal é caracterizada pela natureza polimicrobiana, pela 

inflamação crônica do tecido periodontal, mediada e modulada pela resposta do 

sistema imune do hospedeiro (ARMITAGE, 2004; DARVEAU, 2010). Algumas das 

bactérias periodontais são responsáveis por iniciar os processos infecciosos que 

acometem o periodonto, particularmente, espécies anaeróbias gram-negativas 

localizadas predominantemente no espaço subgengival (KATZ et al., 1999).  

Estima-se que, aproximadamente 30 espécies bacterianas diferentes estão 

associadas à patogênese das doenças periodontais, dentre elas, Porphyromonas 

gingivalis, Prevotella intermedia, P. melaninogenica, P. nigrescens, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, Treponema denticola, Fusobacterium 
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nucleatum, Dialister pneumosintes, Peptostreptococcus micros, P. magnus, 

Campylobacter rectus, Eikenella corrodens, Eubacterium saphenum, E. nodatum, 

Mogibacterium timidum e Enterococcus faecalis (RYLEY; KILIAN, 2009; TELES; 

HAFFAJEE; SOCRANSKY, 2006). Esses microrganismos subgengivais podem dar 

início ao desenvolvimento do processo de inflamação gengival, e promover a 

destruição do periodonto e do ligamento periodontal, assim como, a reabsorção do 

osso alveolar. 

Na periodontite crônica a destruição tecidual está relacionada aos fatores 

etiológicos locais, tais como, a persistência da inflamação gengival e migração 

progressiva do epitélio em sentido apical, trazendo consequências, como a 

exposição do cemento e a formação de bolsa periodontal, aumento do fluído 

gengival, e perda gradativa das fibras colágenas do ligamento periodontal, 

resultando em reabsorção óssea progressiva (BOSSHARDT; STADLINGER; 

TERHEYDEN, 2015). 

Em 1999, a Academia Americana de Periodontia reclassificou dentre as 

doenças periodontais, as gengivites induzidas ou não, pela presença do biofilme 

dental. Também, a expressão clínica de gengivite poderia ser substancialmente 

modificada por fatores sistêmicos tais como, alterações no sistema endócrino, uso 

de medicamentos, e desnutrição. Enquanto, a gengivite não induzida pelo biofilme 

dental envolve uma vasta gama dos distúrbios, onde muitas dessas alterações estão 

associadas à frequência e presença de microrganismos específicos como 

Estreptococos, Neisseria gonorrhoeae e Treponema pallidum, entre outros; as 

gengivites de origem viral e fúngica; as de origem genética como fibromatose 

gengival hereditária; de origem sistêmica, ocasionadas por desordens muco-

cutâneas e reações alérgicas; e as de origem traumáticas (ARMITAGE, 1999).  

Assim, as doenças periodontais foram classificadas de acordo com a 

velocidade da progressão e perda de inserção, sendo estabelecido, o termo 

periodontite agressiva (anteriormente periodontite de início precoce) e periodontite 

crônica (anteriormente periodontite do adulto), atualmente reconhecidas como 

formas distintas (ARMITAGE, 1999). 

Dessa microbiota periodontal podem ser destacados Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans e Fusobacterium nucleatum sendo considerados de 

importância pela participação na patogênese da doença periodontal, assim como em 
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processos infecciosos extra-orais (MALHEIROS; AVILA-CAMPOS, 2004). 

Em 1878, Israel, descreveu o processo de actinomicose em humanos, 

produzido pelo Actinomyces israelii que estava acompanhado por bactérias gram-

negativas cocoides e cocobacilares. Entretanto, somente em 1912, Kingler, 

descreveu pela primeira vez esse microrganismo “acompanhante” do A. israelii, 

como Bacterium actinomycetemcomitans sendo posteriormente descrito como 

pertencente ao gênero Haemophilus e Pasteurella (DEWHIRST et al., 1992), e 

finalmente, Actinobacillus; atualmente, é classificado como Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (NORSKOV-LAURITSEN; KILIAN, 2006). 

Desta forma, A. actinomycetemcomitans é caracterizado como cocobacilo 

gram-negativo, capnofílico, imóvel, não formador de esporos e pertencente à Família 

Pasteurellaceae (BERGEY, 1974). Em isolamento primário observam-se colônias 

translúcidas e fortemente aderentes ao meio de cultura de aproximadamente 0,5 a 1 

mm de diâmetro, apresentando morfologia interna de estrela ou charutos cruzados. 

Em meio líquido apresenta-se aderido às paredes do tubo e sem turvar o meio de 

cultura (TOPLEY; WILSON, 1929). 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans está associado a um grande número 

de doenças infecciosas, tais como endocardites, meningites, abscessos superficiais 

e profundos, septicemias e osteomielites, assim como também, às doenças 

periodontais, particularmente, à agressiva e crônica (TAN et al., 2002); podendo ser 

transmitido entre cônjuges (ZAMBON et al., 1983) e de pais para filhos (ASIKAINEN 

et al., 1996; PREUS et al., 1994).  

Em função da fermentação da dextrina, maltose, manitol e xilose, A. 

actinomycetemcomitans pode ser classificado em dez biotipos (Slots et al., 1980), e 

a sua distribuição está relacionada à localização geográfica e às condições clínicas 

do paciente. Estudos realizados na população brasileira têm mostrado maior 

prevalência dos biotipos II e X nos quadros de periodontite, e os biotipos II, VI e X 

nos indivíduos periodontalmente sadios (AVILA-CAMPOS; CARVALHO; ZELANTE, 

1995; GAETTI-JARDIM et al., 2008). 

Cepas de A. actinomycetemcomitans também são classificadas em sete 

sorotipos diferentes (a-g), de acordo com a presença de antígenos polissacarídeos 

imunodominantes soro-específicos presentes em sua superfície celular (ROMAN-
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TORRES et al., 2010). Estudos mostram que os sorotipos a, b, e c são prevalentes 

em indivíduos com processos periodontais (KAPLAN et al., 2002; ZAMBON et al., 

1983). O sorotipo b está fortemente associado à periodontite agressiva 

(KAWAMOTO et al., 2009); o sorotipo c à periodontite crônica, e o sorotipo a ao 

periodonto saudável (ASIKAINEN et al., 1991). 

 

Em 2010, Takada et al., descreveu o sorotipo g isolado de pacientes com 

periodontite crônica. Nos testes de biotipagem foi observada a fermentação de 

glicose, frutose, manose e maltose, e nos ensaios de citoxicidade em células HL-60, 

este sorotipo g não demonstrou efeito citotóxico. Entretanto, na maioria das 

publicações esse sorotipo ainda é pouco relatado. 

A literatura também mostra que a diversidade dos sorotipos está 

condicionada às diferentes formas de doença periodontal, às diferenças geográficas 

e étnicas das populações analisadas (ZAMBON et al., 1983), e que os diferentes 

sorotipos de A. actinomycetemcomitans poderiam apresentar uma variabilidade com 

relação à virulência e à susceptibilidade às diversas drogas antimicrobianas 

(KAPLAN et al., 2001). 

Segundo Zambon et al. (1988), a maioria dos indivíduos abriga um sorotipo 

predominante, que se mantém estável durante toda a vida; entretanto, Kim et al. 

(2009), afirmaram que alguns indivíduos podem ser colonizados por dois ou três 

sorotipos diferentes. 

Os fatores de virulência de um microrganismo constituem atributos que 

podem colaborar na colonização de um ecossistema em particular no hospedeiro 

podendo atacar o sistema imune, e iniciando assim, o processo infeccioso (FIVES-

TAYLOR et al., 1999).  

Devido a sua participação nos processos periodontais, a presença de A. 

actinomycetemcomitans é considerada relevante nos estados de doença, pelo 

elevado número e pelos diversos fatores de virulência que produz, tais como, 

habilidade de aderir e de invadir os tecidos periodontais, capacidade de produzir 

leucotoxina destruindo células de defesa do hospedeiro, e produzir colagenases e 

bacteriocinas (LI et al., 2004; MEYER; FIVES-TAYLOR, 1997). 

Dentre os fatores de virulência produzidos pelo A. actinomycetemcomitans 
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dois deles possuem propriedades citolíticas capazes de atuar em células humanas, 

a leucotoxina (Ltx) e a toxina distensora (CDT). A leucotoxina pertence à Família das 

toxinas RTX (refere-se às repetições de glicina e aspartato localizados na porção C 

terminal da toxina) (LALLY et al., 1996).  

A produção da leucotoxina é codificada por um operon composto por quatro 

genes: ltxA, ltxB, ltxC e ltxD. O gene ltxA é o responsável por codificar a estrutura da 

toxina, sendo que os outros três genes ltxB, ltxC e ltxD são responsáveis por mediar 

a ativação e secreção da mesma. Cepas de A. actinomycetemcomitans altamente 

leucotóxicas possuem a deleção de 530 bp no promotor Ltx (BROGAN et al., 1994). 

Estudos têm mostrado a presença de A. actinomycetemcomitans leucotóxicas em 

pacientes com periodontite produzindo maior quantidade de leucotoxina que aquelas 

cepas isoladas de indivíduos periodontalmente saudáveis (ABERG et al., 2014; 

CLAESSON et al., 2011; ZAMBON et al., 1983). Haubek et al. (1996) mostraram que 

a cepa A. actinomycetemcomitans JP2 altamente leucotóxica pertence ao sorotipo b. 

A toxina distensora citoletal (CDT) constitui-se uma proteína termolábil capaz 

de promover distensão celular provocando alterações morfológicas e que 

progressivamente evolui para a morte celular (BELIBASAKIS et al., 2012; DI 

RIENZO, 2014). Esta toxina também é capaz de agir sobre linhagens de células 

epiteliais derivadas de carcinoma bucal (DI RIENZO et al., 2002), em linfócitos T, 

como também, fibroblastos gengivais e periodontais (BELIBASAKIS et al., 2004; 

SHENKER et al., 2004).  

Geneticamente, esta toxina é codificada por três genes, denominados cdtA, 

cdtB e cdtC, sendo que para a citotoxicidade é necessária a expressão conjunta 

deles (DI RIENZO et al., 2002; MAYER et al., 1999). O gene cdtA expressa uma 

proteína de 27 kDa, o gene cdtB, proteína de 30 kDa e o gene cdtC, proteína 20 

kDa. 

Esses genes cdt podem também estar presentes em algumas cepas de 

Escherichia coli (SCOTT; KAPER, 1994), Shigella dysenteriae (OKUDA et al., 1995), 

Campylobacter jejuni (PICKETT et al., 1994), Haemophilus ducreyi (COPE et al., 

1997) e Helicobacter hepaticus (YOUNG et al., 2000).  

A exposição de células eucarióticas à toxina CDT é letal, devido a sua 

capacidade de induzir a distensão celular, produzir a fragmentação da cromatina das 
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células alvo, bloquear o ciclo celular da célula eucariótica na fase G2 do ciclo celular, 

o qual encontra-se dividido em quatro fases sucessivas: G1, S, G2 e M, sendo que 

na fase G2 é realizada a síntese de DNA e o início da mitose (DI RIENZO et al., 

2002), e consequentemente, promove a apoptose celular (SHENKER et al., 1999). 

O gênero Fusobacterium constitui o segundo grupo microbiano anaeróbio 

mais frequentemente isolado da microbiota residente bucal humana e animal 

(KOLEMBRANDER et al., 2010; MOORE; MOORE, 1994). Fusobacterium nucleatum 

pertence à Família Bacteroidaceae, e a origem do gênero foi estabelecida de acordo 

com as características morfológicas observadas pelo microscópio óptico como 

células fusiformes, alongadas e com extremidades afiladas. O termo nucleatum foi 

designado de acordo com a aparência multinucleada devido à presença de grânulos 

intracelulares quando observadas em microscópio eletrônico (ROBRISH et al., 

1987). Atualmente, o gênero Fusobacterium encontra-se dividido em 13 espécies, 

sendo F. nucleatum a mais frequentemente encontrada em seres humanos. Este 

grupo microbiano é apontado como heterogêneo, considerando que F. nucleatum 

apresenta cinco subespécies: F. nucleatum subsp. nucleatum, F. nucleatum subsp. 

polymorphum, F. nucleatum subsp. animalis, F. nucleatum subsp. fusiforme, e F. 

nucleatum subsp. vincentii (KOOK et al., 2013; PARK et al., 2013). Esta 

classificação foi realizada com base nos padrões de hibridização DNA-DNA, e nas 

comparações dos padrões eletroforéticos das enzimas glutamina desidrogenase e 2-

oxoglutarato redutase, e pelas características fenotípicas observadas neste 

microrganismo (MORRIS et al., 1996).  

A maioria das células de F. nucleatum apresenta de 5 a 10 µm de 

comprimento, e quanto às características morfocoloniais, apresentam-se como 

colônias convexas, lisas, com bordas irregulares e de 2 a 3 mm de diâmetro 

(BENNETT; DUERDEN, 1985). Fusobacterium nucleatum é isolado com frequência 

do sulco gengival e de saliva. Também, tem sido associado à doença periodontal e a 

outras infecções clínicas, como úlceras de pele, abscesso peritonsilar, abscesso de 

fígado, artrite, bacteremia, infecção intra-uterina, endocardite e infecção pulmonar 

(OGAWA et al., 2006; SIGNAT et al., 2011). 

Apesar de ser uma bactéria anaeróbia estrita é possível observar seu 

crescimento na presença de até 6% de oxigênio, sendo capaz de sobreviver na 

exposição ao ar por até 100 minutos (LOESCHE, 1969). 
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Bartold et al. (1991), mostraram que produtos metabólicos produzidos pelo F. 

nucleatum, tais como ácido butírico, ácido acético e amônia eram capazes de inibir a 

multiplicação in vitro de fibroblastos e promover apoptose celular, sugerindo-se a 

participação desse microrganismo na patogênese da doença periodontal.        

Fusobacterium nucleatum apresenta capacidade adesiva às células eucarióticas, 

colonizando sítios específicos com a finalidade de obter nutrientes necessários para 

a sua sobrevivência, e desenvolver capacidade de tolerar variações bruscas do 

ecossistema como, pH, potencial redox (Eh), temperatura e pressão osmótica 

(SOCRANSKY; HAFFAJEE, 2005). 

Esse microrganismo também apresenta característica de co-agregação 

bacteriana constituindo-se em uma ponte de ligação entre os colonizadores iniciais e 

tardios do biofilme dental (SETTEM et al., 2012). Também, produz outras 

substâncias derivadas de seu metabolismo como, ácidos graxos voláteis, compostos 

sulfurosos (H2S), indol e aminas que em elevada concentração agridem os tecidos 

do hospedeiro (BOLSTAD et al., 1996; CLAESSON et al., 1990). Por outro lado, 

esse microrganismo produz substâncias antagônicas ou bacteriocinas que cumprem 

um importante papel ecológico, visando impedir a colonização de espécies 

competidoras, assim como, do autocontrole da sua população microbiana 

(HAFFAJEE et al., 1991). 

Este microrganismo apresenta membrana externa, característica de bactérias 

gram-negativas formada por fosfolípideos, lipopolissacarídeos (LPS) e proteínas. 

Dessas, o LPS apresenta atividade antigênica e imunológica semelhante ao LPS de 

E. coli podendo também induzir a mitose, alteração de células B, reabsorção óssea 

e produção de IL-1β (HAMADA et al., 1988). Esse microrganismo secreta proteases 

responsáveis pela degradação do tecido conjuntivo periodontal e pela ativação do 

sistema complemento. Essas proteases têm a capacidade de alterar a coagulação 

sanguínea, degradar proteínas como fibronectina e fibrinogênio, colágeno tipo I e IV, 

assim como degradar a α-imunoglobulina A, sendo usado como nutriente por vários 

patógenos periodontais (SCHENKEIN, 2006). 

A maioria dos processos infecciosos que ocorrem na cavidade bucal é de 

natureza endógena, e a participação de A. actinomycetemcomitans e F. nucleatum é 

de importância, seja de forma individual ou em sinergismo (SOCRANSKY; 

HAFFAJEE, 2005). 
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A detecção e identificação de bactérias periodontopatogênicas são 

geralmente realizadas por métodos de cultivo os quais, nem sempre apresentam 

adequada eficiência, sendo caros, demorados e requerem de treinamento prévio 

(D’ERCOLE et al., 2008). Por outro lado, a detecção molecular de microrganismos 

representa um meio rápido e eficaz para a identificação de patógenos, contribuindo 

para o estudo da relação parasito-hospedeiro, e auxiliando no esclarecimento dos 

aspectos taxonômicos microbianos. Nos últimos anos, a reação em cadeia da 

polimerase (PCR) vem sendo empregada com sucesso na detecção rápida e precisa 

de microrganismos patogênicos de diferentes origens (PASTER; DEWHIRST, 2009).  

O método quantitativo de PCR em tempo real representa grande avanço no 

auxílio diagnóstico, devido à quantificação microbiana diretamente de amostras 

clínicas biológicas (BRANKATSCHK et al., 2012). Métodos de tipificação bacteriana 

tais como, Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD), Arbitrarily Primed - PCR 

(AP-PCR), Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE), DNA Amplification 

Fingerprinting (DAF), e endonuclease de restrição (REA), também têm sido usados 

para a análise da diversidade genética de microrganismos. Dentre eles, AP-PCR 

usando-se iniciadores arbitrários, se constitui um método simples, rápido e útil na 

análise epidemiológica de subtipos microbianos (HARALDSSON et al., 2004). 

As técnicas moleculares representam ferramentas importantes na detecção e 

tipagem de patógenos periodontais a partir de espécimes clínicos, possibilitando a 

identificação rápida de microrganismos envolvidos em diversos processos 

infecciosos da cavidade bucal e consequentemente, colaborando para um melhor 

direcionamento do tratamento periodontal. 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Fusobacterium nucleatum são 

bactérias bucais gram negativas e que estão implicadas no desenvolvimento e 

progressão da doença periodontal. A avaliação desses microrganismos em termos 

qualitativos e quantitativos torna-se relevante para melhor compreensão do papel 

que essas bactérias desempenham na etiologia, desenvolvimento e progressão dos 

processos periodontais, colaborando também, para a melhor definição dos aspectos 

ecológicos e de patogênese dos processos infecciosos que acometem o periodonto.  
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2 OBJETIVOS 

Assim, devido à relevância desses microrganismos periodontais nos 

processos infecciosos da cavidade bucal, o presente estudo teve como objetivos: 

1. Avaliar a ocorrência qualitativa e quantitativa de A. actinomycetemcomitans e F. 

nucleatum em pacientes com gengivite, com periodontite crônica e em indivíduos 

periodontalmente saudáveis; 

2. Verificar a prevalência dos biotipos e sorotipos das cepas de A. 

actinomycetemcomitans isoladas; e 

3. Avaliar a diversidade genética de A. actinomycetemcomitans e F. nucleatum 

isolados dos três quadros clínicos avaliados. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Seleção dos pacientes. Pacientes na faixa etária de 20 a 60 anos de idade, 

sem distinção de sexo ou raça, e apresentando no mínimo 14 dentes, foram 

selecionados na clínica de Periodontia da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo (FOUSP). Em todos os pacientes foi realizado o exame 

clínico da cavidade bucal, por periodontista previamente treinado. O exame 

intrabucal foi realizado seguindo a metodologia preconizada por Armitage (1999), 

onde foram avaliadas as seguintes características clínicas, índice de placa 

bacteriana, presença ou ausência de sangramento, perda de inserção e 

profundidade clínica de sondagem. 

Os pacientes foram agrupados em: 

Grupo I, constituído por 70 pacientes com gengivite, apresentando sinais 

clínicos de inflamação gengival, eritema vermelho claro, perda da superfície 

pontilhada (mudança na textura da superfície gengival), recessão gengival, sem 

perda óssea alveolar, e com profundidade de sondagem ≤ 3 mm. 

Grupo II, constituído por 75 pacientes com periodontite crônica, apresentando 

sinais clínicos e radiográficos de perda óssea alveolar, gengiva leve ou 

moderadamente inchada, papilas achatadas ou em forma de crateras, sangramento 

gengival espontâneo ou à sondagem, com alteração da coloração gengival, 

mobilidade dental leve, e com bolsa periodontal ≥ 5 mm de profundidade. 

Grupo III, constituído por 95 indivíduos com saúde periodontal, apresentando 

gengiva inserida pontilhada com cor rósea coral, sem sangramento à sondagem, e 

com profundidade de sondagem ≤ 3 mm. 

Para os três grupos de pacientes analisados, foram utilizados os seguintes 

critérios de exclusão, utilização de antibióticos três meses antes às coletas das 

amostras clínicas, estarem em tratamento periodontal, fumantes, totalmente 

desdentados ou com prótese, e portadores de doença sistêmica. 

Todos os pacientes selecionados assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Instituto de Ciências Biomédicas da USP (Parecer No. 910/CEP). 

3.1.1 Coleta dos espécimes clínicos. Inicialmente foi realizado o isolamento 

relativo com roletes de algodão, no elemento dentário selecionado e que 
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apresentasse maior quantidade de biofilme supragengival. Em seguida, este biofilme 

foi removido com gaze esterilizada. Em indivíduos sadios e com gengivite, a coleta 

foi realizada na face mésio-vestibular dos primeiros molares superiores ou incisivos 

centrais superiores, e em pacientes com periodontite no sítio com maior 

profundidade subgengival de sondagem. O biofilme subgengival foi coletado com 

auxílio de dois cones esterilizados de papel absorvente (No. 30; Endopoints Ind. 

Com. Ltda., RJ, Brasil), os quais foram inseridos na região mais apical possível, no 

sulco gengival (nos indivíduos sadios e com gengivite), e na bolsa periodontal em 

indivíduos com periodontite, permanecendo por 60 segundos. Assim, um cone foi 

transferido para tubo contendo 3 mL de meio de transporte VMGA III (MÖLLER, 

1966), e o outro cone transferido para 300 µL de TE buffer (GIBCO BRL), sendo 

transportados imediatamente para o laboratório. 

3.1.2 Isolamento e identificação bacteriana. No laboratório os espécimes 

coletados foram dispersos por agitação em vortex. Alíquotas de 0,1 mL de diluições 

pré-estabelecidas (10-1 a 10-5) foram transferidas, em duplicata, para meios seletivos 

ágar de soja tripticaseína - soro de cavalo - bacitracina - vancomicina (TSBV) e ágar 

Omata & Disraely. As placas inoculadas, em duplicata, foram incubadas em 

condições de anaerobiose (90% N2/10% CO2) a 37 ºC, durante quatro dias. 

Após o tempo de incubação foi realizada a identificação bacteriana 

respectiva, considerando-se as seguintes características na identificação de A. 

actinomycetemcomitans utilizando-se microscópio estereoscópico como, colônias de 

aproximadamente 1 mm de diâmetro e com aspecto interno característico em forma 

de estrela ou charutos cruzados, e com borda e superfície ligeiramente irregulares. 

Também, foi realizada a coloração de Gram, produção da catalase e fermentação de 

carboidratos segundo metodologia padronizada (AVILA-CAMPOS et al.,1988; 

SLOTS, 1982a). 

A identificação de F. nucleatum foi realizada observando-se as características 

coloniais e celulares (coloração de Gram), produção da catalase, e fermentação de 

carboidratos (SLOTS, 1976). De cada crescimento dos respectivos meios de cultivo 

3 a 4 colônias características de A. actinomycetemcomitans e F. nucleatum foram 

identificadas. Todas as cepas identificadas como A. actinomycetemcomitans e F. 

nucleatum foram congeladas e estocadas em leite desnatado (10%; Difco 

Laboratories) à -80 ºC. 
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3.1.3 Biotipagem das cepas de A. actinomycetemcomitans. As cepas de A. 

actinomycetemcomitans foram biotipadas segundo metodologia descrita por Slots et 

al. (1980), pela fermentação de dextrina, maltose, manitol e xilose.  

3.2 Detecção molecular das espécies bacterianas. 

3.2.1 Extração do DNA diretamente do material clínico e de colônias 

bacterianas em cultura pura. As amostras clínicas e as bactérias foram 

inicialmente dispersas por agitação, e concentradas por centrifugação (14.000 x g, 5 

min). A extração do DNA foi realizada pelo método fenol-clorofórmio, modificado por 

Avila-Campos et al. (1999). O DNA foi precipitado com etanol gelado (-20 ºC) e 

mantido à - 80 ºC, até o momento do uso. A concentração do DNA bacteriano foi 

determinada por espectrofotômetro (A260nm/280nm = valores entre 1.8 a 2.0, 

determinaram a qualidade do DNA) correspondendo à concentração final de 1 ng. 

Também, 10 µL de cada DNA foram analisados por eletroforese em gel de agarose 

(1%) para a confirmação de sua integridade.  

3.2.2 Detecção bacteriana. Foi realizada pela amplificação do DNA em volumes 

finais de 25 µL, contendo PCR buffer (10 X), MgCl2 (50 mM), dNTP (0,2 mM), cada 

iniciador (0,4 µM), Platinum Taq DNA polimerase (0,5 U) e DNA (1 ng). As 

amplificações foram realizadas em termociclador (Perkin Elmer, Gene Amp PCR 

System 9.700) programado para 1ciclo de 94 ºC (5 min); 30 ciclos de 94 ºC (30 seg), 

56 ºC (30 seg) e 72 ºC (30 seg) para A. actinomycetemcomitans. Para F. nucleatum, 

1 ciclo de 94 ºC (5 min); 30 ciclos de 94 ºC (30 seg), 40 ºC (30 seg) e 72 ºC (30 seg); 

e finalmente, 1 ciclo de 72 ºC (5 min) para extensão final do DNA. Os respectivos 

iniciadores espécies-específicos para cada bactéria estão descritos na Tabela 1. 

Como controles positivos, foram usados DNA das cepas de referência A. 

actinomycetemcomitans ATCC 29523 e F. nucleatum ATCC 25586. Como controle 

negativo foi usado água em vez de DNA. 

3.2.3 Sorotipagem das cepas de A. actinomycetemcomitans. A sorotipagem foi 

determinada por Multiplex-PCR (TEIXEIRA et al., 2006), com iniciadores específicos 

(Tabela 1). As reações de amplificação de DNA foram realizadas conforme 

mencionadas no item 3.2.2. O termociclador foi programado para 1 ciclo de 94 ºC (5 

min); 30 ciclos de 94 ºC (30 seg), 52 ºC (1 min) e 72 ºC (1 min); e 1 ciclo de 72 ºC (5 

min) para extensão final do DNA. Como controles positivos foram utilizados DNA de 

A. actinomycetemcomitans ATCC 29523 (sorotipo a), A. actinomycetemcomitans 
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(sorotipo b) isolado de paciente com periodontite crônica no Laboratório de 

Anaeróbios, A. actinomycetemcomitans ATCC 33384 (sorotipo c), e A. 

actinomycetemcomitans CU-1000 (sorotipo f), gentilmente cedida pelo Dr. Jeffrey 

Kaplan (Department of Oral Pathology, Biology and Diagnostic Sciences, New 

Jersey Dental School, Newark, New Jersey, USA). Como controle negativo foi usado 

água em vez de DNA. Foi usado 1-kb plus DNA ladder (Invitrogen) como marcador 

de peso molecular.  

Os produtos de DNA amplificados nos itens 3.2.2 e 3.2.3 foram analisados 

por eletroforese em gel de agarose (1%) a 70 V por 2 h. O gel foi corado com 

brometo de etídio (0,5 µg/mL), visualizado e fotografado sob transiluminador com luz 

UV com sistema Kodak Digital Science-120.  

3.3 Detecção bacteriana quantitativa por PCR em Tempo Real. 

3.3.1 Construção das curvas-padrão. As respectivas curvas-padrão foram 

determinadas utilizando-se as cepas de referência A. actinomycetemcomitans ATCC 

29523 e F. nucleatum ATCC 25586, considerando-se o valor de coeficiente de 

correlação (R2 > 0,99). Inicialmente, as bactérias foram crescidas em caldo BHI 

incubadas em anaerobiose, a 37 ºC, por 48 horas. O crescimento bacteriano foi 

padronizado (9.0 x 108 células/mL) pela escala 3 de McFarland. Assim, foram 

realizadas as diluições seriadas (10-1 a 10-10), e de cada diluição 0,1 mL foi semeado 

em ágar sangue, sendo incubado em anaerobiose durante quatro dias. Desta forma, 

o número de unidades formadoras de colônias (UFC) correspondentes a cada 

diluição foi determinado. Também, de cada diluição, 1 mL foi centrifugado e o 

sedimento utilizado para a extração de DNA (método fenol-clorofórmio). 

A inclinação das curvas-padrão para todos os DNA das cepas de referência 

foi calculada por regressão linear em cada diluição pelo programa de detecção Rotor 

Gene 6000 (Rotor Gene Series Software 1.7). As curvas-padrão foram usadas para 

determinar o número de cópias de cada microrganismo pela amplificação de DNA 

em cada uma das amostras analisadas.  

3.3.2 Reação de PCR em Tempo Real. Inicialmente, as sequências nucleotídicas 

dos iniciadores (Tabela 1) obtidas da literatura, foram analisadas pelos programas 

Net Primer (http://www.premierbiosft.com/netprimer), BLAST 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST), e Primer Show (http://bioinformatics.org/sms/), para 

http://www.premierbiosft.com/netprimer
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
http://bioinformatics.org/sms/
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confirmação da especificidade dos iniciadores, tamanho dos amplicons e formação 

de primers-dimers. 

Nesta reação foi utilizado o sistema SYBR Green com volumes finais de 20 

µL, contendo PCR Master Mix (2 X) (Promega) e iniciadores específicos para cada 

bactéria (100 µM) (Tabela 1). Foram usadas as seguintes condições de 

amplificação: 1 ciclo de 95 ºC (2 min), 40 ciclos de 95 °C (45 seg), 60 °C (2 min) e 

temperatura de anelamento de 60 °C para A. actinomycetemcomitans; e 56 °C para 

F. nucleatum. As reações foram realizadas em duplicata, em termociclador Rotor 

Gene 6000 (Corbett Life Science, Mortlake, New South Wales, Australia).  

3.4 Diversidade Genética (Tipagem) de A. actinomycetemcomitans e F. 

nucleatum. Foi determinada pela técnica de AP-PCR com cinco iniciadores 

arbitrários (Tabela 1). As amplificações de DNA foram realizadas em volumes finais 

de 25 µL, contendo água Milli-Q, PCR buffer (10 X), MgCl2 (50 mM), dNTP (0,2 mM), 

iniciador (0,4 M), Platinum Taq DNA polimerase (0,5 U) e DNA (1 ng). O 

termociclador (Perkin Elmer) foi programado para 1 ciclo de 94 °C (5 min); 30 ciclos 

de 94 ºC (1 min), 34 ºC (1 min), 72 ºC (2 min); e 1 ciclo de 72 ºC (5 min) para 

extensão final do DNA. Os produtos de PCR foram analisados por eletroforese em 

gel de agarose (1%) a 70 V, 2 h. O gel foi corado com brometo de etídio (0,5 µg/mL), 

visualizado e fotografado sob transiluminador com luz UV com sistema Kodak Digital 

Science-120. Foi usado 1-kb plus DNA ladder (Invitrogen) como marcador de peso 

molecular. A partir da análise dos produtos amplificados, foram construídos 

dendrogramas com auxílio do programa Numerical Taxonomy and Multivariate 

Analysis System (NTSYS) (Applied Biostatistics, Inc. Versão 1.7). 

4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados obtidos neste estudo foram avaliados pelos testes do Qui- 

quadrado e de Kruskal-Wallis. Valores de p < 0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos. Os dendrogramas foram construídos com o 

programa NTSYS (Applied Biostatistics, Inc. versão 1.7). Para A. 

actinomycetemcomitans foi utilizado o Coeficiente de similaridade de Jaccard e 

para F. nucleatum o Coeficiente de SM (Simple Matching). 
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Tabela 1 – Iniciadores utilizados na detecção qualitativa e quantitativa de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans e Fusobacterium nucleatum. 

 

 

Iniciadores   Sequência    Produto  Referências 

       (5’→ 3’)           (bp) 

 

  

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

 
PCR Convencional 

AAA CCC ATC TCT GAG TTC TTC TTC  557 

ATG CCA ACT TGA CGT TAA AT      Ashimoto et al. (1996) 

Multiplex-PCR  (Sorotipagem) 
 
SA–F   GCA ATG ATG TAT TGT CTT CTT TTG GA  428 

    SA-R   CTT CAG TTG AAT GGG GAT TGA CTA AAA C 

SB-F   CGG AAA TGG AAT GCT TGC   298 
SB-R   CTG AGG AAG CCT AGC AAT     Teixeira et al. (2006) 

SC-F   AAT GAC TGC TGT CGG AGT   559 
SC-R   CGC TGA AGG TAA TGT CAG  

SD-F   TTA CCA GGT GTC TAG TCG GA   690 
SD-R    GGC TCC TGA CAA CAT TGG AT 

SE-F   CGT AAG CAG AAG AAT AGT AAA CGT  211 
SE-R    AAT AAC GAT GGC ACA TCA GAC TTT  

SF-F   ARA AYT TYT CWT CGG GAA TG   232 
SF-R    CCT TTA TCA ATC CAG ACA GC  

 
 

PCR Quantitativo 
   CCC ATC GCT GGT TGG TTA   696         Kuboniwa et al. (2004) 

GGC ACG TAG GCG GAC C 
 
 
 

Fusobacterium nucleatum 
 
 

PCR Convencional 
 

5059S    ATT GGG CTA AAA ATT ATA GTT                 1010    Avila-Campos et al. (1999) 
ACC CTC ACT TTG AGG ATT ATA G 

 
 

PCR Quantitativo 
CTT AGG AAT GAG ACA GAG ATG                 120         Periasamy et al. (2009) 
TGA TGG TAA CAT ACG AAA GG  

 
 

Iniciadores arbitrários (Tipagem) 

OPA-03    AGT CAG CCA C                                                                                    Chen et al. (1994) 

OPA-05    AGG GGT CTT G                     Chen et al. (1994) 

OPA-07    GAA ACG GGT G                                                                                    Chen et al. (1994) 

OPA-13   CGG CAC CCA C                                                                                    Chen et al. (1994) 

OPA-17    GAC CGT CTT GT                                                                                   Chen et al. (1994)



5 RESULTADOS  

        Neste estudo foram avaliados 240 pacientes, sendo 70 com gengivite, 75 com 

periodontite crônica e 95 sadios. As características gerais dos pacientes analisados 

segundo o quadro clínico, sexo, faixa etária e profundidade clínica de sondagem 

podem ser observadas na Tabela 2. Nos pacientes analisados foi notada a relação 

entre a presença da doença periodontal com a progressão da idade, mostrando 

valores estatisticamente significativos (p < 0,001). Também, em relação à 

profundidade clínica de sondagem foram determinadas as medianas nos respectivos 

quadros clínicos de gengivite (mediana = 3,0), periodontite crônica (mediana = 6,0), 

e saudável (mediana = 2,0) (Tabela 2). 

           

Tabela 2 – Características gerais dos pacientes com gengivite, periodontite crônica e 

indivíduos sadios. 

 

    

Pacientes 

Quadro clínico 

(No.) 

Sexo Idade em anos  PCS 

M/F Média ± DP Média ± DP 

 (Mediana) (Mediana) 

    

Gengivite 26/44 37,0 ± 13,6 2,9 ± 0,3 

(70)  (34,5) (3,0) 

    

Periodontite crônica 38/37 46,5 ± 9,0 5,9 ± 0,8 

(75)  (47,0) (6,0) 

    

Saudável 33/62 29,9 ± 9,7 1,7 ± 0,6 

(95)  (27,0) (2,0) 

    

M/F: Masculino/ Feminino. PCS: Profundidade Clínica de Sondagem, em mm. 

DP: Desvio Padrão. 

Foi usado o Teste Kruskal-Wallis. Valores de p < 0,05 (estatisticamente 

significativos). 

        

33 

 



34 

 

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans foi isolado em 2 (2,8%) pacientes 

com gengivite, 4 (5,3%) com periodontite crônica e 5 (5,26%) indivíduos sadios; e F. 

nucleatum em 13 (18,6%) dos pacientes com gengivite, 20 (26,6%) com periodontite 

crônica e 19 (20%) sadios. Ambos os microrganismos foram encontrados em 

associação em 5 (7,1%) pacientes com gengivite, 9 (12%) com periodontite crônica 

e 3 (3,15%) pacientes saudáveis (Tabela 3). Nessa mesma Tabela 3, também se 

observa a detecção do DNA por PCR desses microrganismos. A. 

actinomycetemcomitans foi detectado em 23 (32,8%) pacientes com gengivite, 20 

(26,6%) com periodontite crônica e 38 (40%) indivíduos saudáveis; e F. nucleatum 

em 17 (24,3%) pacientes com gengivite, 11 (14,6%) com periodontite crônica e 19 

(20%) indivíduos sadios. Esses microrganismos estavam em associação, em 23 

(32,8%) pacientes com gengivite, 40 (53,3%) com periodontite crônica e 17 (17,8%) 

saudáveis. 

Na Tabela 4 pode ser observada a distribuição geral dos biotipos e sorotipos 

de A. actinomycetemcomitans isolados de indivíduos com gengivite, periodontites 

crônica e saudável. Dos 23 isolados de pacientes com gengivite foram encontrados 

cinco biotipos (I, II, IV, V e X), e três sorotipos (a, c, e e). Dos 13 pacientes com 

periodontite crônica foram recuperados 35 isolados, sendo identificados três biotipos 

(II, VI e X), e três sorotipos (a, b, e c); e dos 8 indivíduos sadios, os 12 isolados 

foram distribuídos em dois biotipos (II e X) e dois sorotipos (b e c). 

Na Tabela 5 pode ser observada a relação entre os diferentes biotipos e 

sorotipos de A. actinomycetemcomitans encontrados em cada condição clínica 

analisada. Nos pacientes com gengivite o biotipo X e os sorotipos c e e foram os 

mais prevalentes. Nos pacientes com periodontite crônica, o biotipo X e o sorotipo c 

foram encontrados em maior prevalência, e em indivíduos sadios, observou-se uma 

distribuição homogênea dos biotipos II e X e do sorotipo c. 

Na Figura 1 observa-se o gel de eletroforese mostrando os produtos de PCR 

na detecção dos diferentes sorotipos de A. actinomycetemcomitans. Nenhum dos 70 

A. actinomycetemcomitans avaliados pertenceu aos sorotipos d ou f.  
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Tabela 3 – Prevalência de Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Fusobacterium 

nucleatum em pacientes com gengivite, periodontite crônica e indivíduos 

sadios. 

 

 

Foi usado o Teste do Qui-quadrado (X
2
). Valores de p < 0,05 (estatisticamente significativo). 

a
detecção de F. nucleatum por cultura independe do grupo (p = 0,01). 

b
detecção de A. actinomycetemcomitans por PCR independe da presença de F. nucleatum por PCR 

(p = 0,01). 

c
detecção de A. actinomycetemcomitans por PCR foi significativa no grupo de indivíduos saudáveis 

(p = 0,005). 

d
diferença significativa do grupo de pacientes saudáveis comparado ao grupo de pacientes periodontite 

crônica (p = 0,005). 

 

         

         

 

 

Pacientes Bactéria 

Métodos de detecção 

Cultura  PCR 

No. (%)  No. (%) 

Gengivite  

(70) 

        

A. actinomycetemcomitans   2 (2,8%)  23 (32,8%)
b
 

F. nucleatum   13 (18,6%)
a
  17 (24,3%) 

A. actinomycetemcomitans / 

F. nucleatum 
  5 (7,1%)  23 (32,8%) 

Total   20 (28,5%)  63    (90%) 

         

Periodontite 

crônica 

(75) 

A. actinomycetemcomitans   4 (5,3%)  20 (26,6%)
b
 

F. nucleatum   20 (26,6%)
a
  11 (14,6%) 

A. actinomycetemcomitans / 

F. nucleatum 
  9 (12%)  40 (53,3%) 

 Total   33 (44%)  71 (94,5%) 

Saudável 

(95) 

        

A. actinomycetemcomitans   5 (5,26%)  38 (40%)
bcd

 

F. nucleatum   19 (20%)
a
  19  (20%) 

A. actinomycetemcomitans / 

F. nucleatum 
  3 (3,15%)  17  (17,8%) 

 Total   27 (28,4%)  74  (77,8%) 
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Tabela 4 - Distribuição geral dos biotipos e sorotipos de Aggregatibacter actinomycetemcomitans isolados de pacientes com gengivite 

(70), periodontite crônica (75), e indivíduos sadios (95). 

 

Pacientes 

Positivos 

(No.) 

 

Isolados 

(No.) 

Biotipos  Sorotipos 

No. (%)  No.  (%) 

           

I II
a
 IV V VI X  a b c

a
 e 

    

Gengivite 

(7) 
23 

2 

(9%) 

3 

(13%)
 

2 

(9%) 

3 

(13%) 
0 

13 

(56%) 

 2 

(8,7%) 
0 

11 

(47,8%)
 

10 

(43,5%) 

             

Periodontite 

crônica 

(13) 

35 0 
14 

(40%)
 

0 0 
1 

(3%) 

20 

(57%) 

 
2 

(6%) 

5 

(14%) 

28 

(80%)
 

0 

             

Sadios 

(8) 
12 0 

7 

(58%) 
0 0 0 

5 

(42%) 

 
0 

2 

(17%) 

10 

(83%) 
0 

 

Foi usado o Teste do Qui-quadrado (X
2
). Valores de p < 0,05 (valores estatisticamente significativos).  

a
Gengivite ≠ Periodontite crônica e Gengivite ≠ Sadios; p < 0,05, em relação ao biotipo II e sorotipo c. 

Não foram detectados os biotipos III, VII, VIII e IX, nem os sorotipos d e f. 
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Tabela 5 – Relação entre biotipagem e sorotipagem de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. 

 
     

Características clínicas  Biotipos  

Total 
Sorotipos 

 
I II IV V VI X 

 

          

Gengivite          

a  0 0 0 0 0 2  2 

c  1 2 1 2 0 5  11 
 

e  1 1 1 1 0 6  10 

          

Total  2 3
 

2 3 0 13  23 

          

Periodontite crônica   

a  0 2 0 0 0 0  2 

b  0 3 0 0 0 2  5 

c  0 9 0 0 1 18  28
 

          

Total  0 14
  

0 0 1 20  35 

          

Sadio          

b  0 2 0 0 0 0  2 

c  0 5 0 0 0 5  10 

          

Total  0 7
 
 0 0 0 5  12 

          

  

     Não foram detectados os biotipos III, VII, VIII e IX, nem os sorotipos d e f. 
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 Figura 1 – Sorotipagem de Aggregatibacter actinomycetemcomitans pela técnica de 

Multiplex-PCR                                                    

 

  

 

 
 

Eletroforese em gel de agarose: coluna 1, A. actinomycetemcomitans sorotipo a 

(paciente com gengivite); coluna 2, A. actinomycetemcomitans sorotipo b 

(paciente com periodontite); coluna 3, sorotipo c (paciente com periodontite); 

coluna 4, sorotipo e (paciente com gengivite); coluna 5, marcador 1-kb plus DNA 

ladder. 

 

        

Na Figura 2 estão ilustradas as curvas-padrão e curvas de melting 

determinadas para detectar o DNA bacteriano de A. actinomycetemcomitans e F. 

nucleatum pelo PCR quantitativo com o sistema SYBR Green. Na Figura 2A 

observam-se, respectivamente, ambas as curvas para A. actinomycetemcomitans 

ATCC 29523, e na Figura 2B as curvas para F. nucletaum ATCC 25586. 

 

 

 

 

 

___   211 

bp 

__ 211 

__ 298 

__ 428 

__ 559 

1   2  3 4 5 
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Figura 2 - Curvas-padrão e curvas de melting para Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC 29523 (A) e Fusobacterium         

nucleatum ATCC 25586 (B). 

 

 

         ºC
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d
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  deg.
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                      Curva-padrão                      (B)              Curva de melting 

              

 

Na Tabela 6 observam-se as prevalências de A. actinomycetemcomitans e F. 

nucleatum, respectivamente, obtidas pelos métodos de detecção por PCR 

convencional e PCR em tempo real. Por PCR convencional, A. 

actinomycetemcomitans foi detectado em 65,7% dos 70 pacientes com gengivite, 

80% dos 75 pacientes com periodontite, e 57,8% dos 95 indivíduos saudáveis. 

Fusobacterium nucleatum foi observado, em 57,1% dos pacientes com gengivite, 

68% dos pacientes com periodontite, e 37,8% dos indivíduos saudáveis. Enquanto 

que, por PCR em tempo real, foi possível observar a presença de A. 
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actinomycetemcomitans em 71,4% dos pacientes com gengivite, 92% com 

periodontite, e 65,2% dos indivíduos sadios analisados. Fusobacterium nucleatum foi 

detectado em 74,2% com gengivite, 90,6% com periodontite e em 51,5% dos 

saudáveis. Nesta Tabela 6, observamos também, a faixa dos valores quantitativos 

do número de cópias bacterianos com valores mínimos e máximos detectados, 

assim como, os valores da mediana em pacientes com gengivite, periodontite 

crônica e indivíduos sadios. Para A. actinomycetemcomitans foi possível observar 

valores quantitativos variando de 0 a 1,14 x 108, e para F. nucleatum de 0 a 3,98 x 

106. Também, foram obtidos os valores da mediana para A. actinomycetemcomitans 

em pacientes com gengivite (2,2 x 102), periodontite crônica (1,5 x 105), e sadios (0,6 

x 101); assim como, para F. nucleatum em pacientes com gengivite (7,3 x 101), 

periodontite crônica (4,0 x 102) e sadios (0,0). 

O Teste estatístico de Kruskal-Wallis foi utilizado para observar as diferenças 

estatísticas entre os grupos de pacientes com gengivite, periodontite crônica e 

saudáveis em relação à quantificação bacteriana. Para A. actinomycetemcomitans 

foram observadas diferenças estatísticas nos grupos com gengivite e periodontite 

em relação ao grupo saudável (p < 0,05), entretanto, a análise entre os três grupos 

avaliados mostrou valores estatisticamente significativos (p < 0,002). Esses 

resultados foram similares (p < 0,001) (Tabela 6).  

A correlação de ambos os microrganismos nos grupos de indivíduos com 

gengivite, periodontite crônica e saudáveis foi determinada pelo Teste de Spearman 

determinando-se a respectiva Correlação de Spearman (rS), sendo rS = - 0,2 - 0 

(nula); rS = 0,21- 0,40 (fraca); rS = 0,41 - 0,60 (moderada); rS = 0,61 - 0,8 (forte); rS 

> 0,81 (perfeita), e p < 0,05. Nos três grupos avaliados, não foram obtidas 

correlações lineares significativas para A. actinomycetemcomitans e F. nucleatum. O 

grupo de pacientes com gengivite apresentou rS = 0,096 e p = 0,426; nos pacientes 

com periodontite crônica foi observado rS = 0,082 e p = 0,483; e em sadios rS = -

0,099 e p = 0,338. 
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Tabela 6 – Determinação qualitativa (PCR convencional) e quantitativa (PCR em tempo real) de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans e Fusobacterium nucleatum em pacientes com gengivite, periodontite crônica e indivíduos 

sadios. 

 

Bactérias 

Quadro Clínico 
 

 

PCR convencional 

 

 

PCR em tempo real 

  

No. de cópias de DNA/µL 

 

 

Amostras 

Positivas 

 Amostras 

Positivas 

 

Faixa de valores 

 

 

Mediana 

 [desvio interquartílico] 

 

No. de 

Pacientes 
No. % 

 
No. % 

 p 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 

 

Gengivite (70) 46 65,7 
 

50 71,4 
 

0
 
- 1,14 x 10

8
    2,2 x 10

2 
 [2,5 x 10

3
]
a 

 

Periodontite (75) 60 80,0  69 92,0  0
 
- 1,08 x 10

8
  1,5 x 10

5 
[9,9 x 10

5
]
a 

 p < 0,002 

Saudável (95) 55 57,8 

 

62 65,2 

  

0
 
- 9,43 x 10

4 

 

 0,6 x 10
1 

[1,1 x 10
2
] 

 

           

Fusobacterium nucleatum 

Gengivite (70) 40 57,1  52 74,2  0 - 1,86 x 10
6
  7,3 x 10

1
 [2,2 x 10

3
]
b 
  

          

Periodontite (75) 51 68,0  68 90,6  0 - 3,98 x 10
6
  4,0 x 10

2 
[3,8 x 10

4
]
b 
 p < 0,001 

          

Saudável (95) 36 37,8  49 51,5  0 - 2,63 x 10
5
  0,0 [1,8 x 10

2
]  

 

Foi usado o Teste Kruskal-Wallis. Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significativos.  

Aggregatibacter actinomycetemcomitans = 
 a

Gengivite ≠ Sadio e Periodontite ≠ Sadio; Fusobacterium nucleatum = bGengivite ≠ Sadio e Periodontite ≠ Sadio. 
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        Na Tabela 7 observam-se os grupos genéticos de cepas de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans com 100% de similaridade e suas características de 

biotipagem e sorotipagem associadas aos quadros clínicos dos pacientes 

avaliados, conforme ilustrado na Figura 3.  

 
Tabela 7 - Características das cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans com 100% 

de similaridade nos três quadros clínicos avaliados. 

     Sexo do Profundidade à Cepa Biotipo Sorotipo Grupo 

Paciente Sondagem    Genético 

      

M 3 mm 15G X e  

M 2 mm 34S II c VIII 
M 2 mm 35S II c  
      

F 3 mm 5S X b  
F 3 mm 6S X b XVIII 
      

M 3 mm 27G I c 
XXII M 3 mm 28G I c 

     
M 3 mm 29G I a 

XXIII M 3 mm 30G X c 
     

M 5 mm 43P II c 

         XXV 
M 7 mm 57P X c 
F 7 mm 68P X c 
M 7 mm 69P X c 
      

F 7 mm 45P II c 

XXVI 
F 7 mm 46P II c 
F 7 mm 47P II c 
M 6 mm 48P X b 
      

M 6 mm 36P VI c 

XXVII 
M 7 mm 52P X c 
M 7 mm 58P X c 
F 6 mm 62P X c 

      
M 3 mm 24G V c  
F 7 mm 63P II c XXVIII 
      

F 5 mm 41P X c 

XXIX 
F 6 mm 56P X b 
F 6 mm 59P II a 
F 6 mm 61P X c 
M 7 mm 70P X c 
      

M 7 mm 53P X c 

XXXI 
M 7 mm 54P II c 
F 6 mm 55P X c 
     

F 2 mm 7S II c 
XXXII M 6 mm 51P II c 

     
F 3 mm 17S X c 

XXXVIII 

M 3 mm 18G X e 

F 3 mm 25G IV c 
F 6 mm 37P II c 
M 6 mm 49P II b 
F 5 mm 66P II c 

F 5 mm 67P X c 
     

                 G: Gengivite; P: Periodontite crônica; S: Sadio; 

                 M/F= Masculino/Feminino. 
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Na Figura 3 observa-se o dendrograma geral construído com os 70 A. 

actinomycetemcomitans obtidos dos pacientes com gengivite, periodontite 

crônica, e saudáveis. A análise genotípica das cepas analisadas pela utilização da 

técnica AP-PCR mostrou a amplificação de bandas nítidas quando o iniciador 

OPA-3 foi utilizado. Assim, as cepas de A. actinomycetemcomitans foram 

agrupadas em 41 grupos genéticos com 75% de similaridade. Desses, podem ser 

destacados 12 grupos (marcados em vermelho) abrigando mais de uma cepa com 

100% de similaridade. 

As cepas de referência utilizadas mostraram que A. 

actinomycetemcomitans ATCC 29523 (Aa), Bacteroides fragilis ATCC 25285 (Bf) 

e Escherichia coli ATCC 25922 (Ec), foram agrupadas individualmente mostrando 

diferenças genéticas. Sendo assim, essas cepas de referência, formaram 

respectivamente, os grupos I, XIX e XX. Também, é possível notar na Figura 3 

que A. actinomycetemcomitans ATCC 29523 ficou distante dos outros A. 

actinomycetemcomitans isolados dos três grupos de pacientes avaliados.  

Para melhor visualizar as agrupações genéticas obtidas com A. 

actinomycetemcomitans nos diferentes grupos de pacientes, foram realizadas 

análises comparativas segundo as características clínicas; entretanto, não foi 

possível observar alguma associação entre o sexo dos pacientes, a profundidade 

clínica à sondagem, biotipos e sorotipos, notando-se uma distribuição 

heterogênea deste microrganismo (Tabela 8). Assim, na Figura 4, observa-se o 

dendrograma obtido com 23 A. actinomycetemcomitans isolados de pacientes 

com gengivite. Foram formados 20 grupos genéticos, sendo que três deles 

(grupos XIII B, XVI e XVIII) abrigaram cepas com 100% de similaridade. Também, 

as três cepas de referência utilizadas foram agrupadas de maneira distintas, A. 

actinomycetemcomitans ATCC 29523 (Aa) no grupo I, Bacteroides fragilis ATCC 

25285 (Bf) no grupo XI e Escherichia coli ATCC 25922 (Ec) no grupo XII, 

observando-se a ausência de relação genética entre elas. 

Na Figura 5 observam-se os 35 A. actinomycetemcomitans de pacientes 

com periodontite crônica, os quais foram agrupados em 20 grupos com 80% de 

similaridade, sendo que 24 A. actinomycetemcomitans apresentaram 100% de 

similaridade e foram agrupados em seis grupos genéticos (IV, VI, VII, VIII, XI e 

XII). As cepas de referência foram agrupadas em três grupos distintos, A. 
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actinomycetemcomitans ATCC 29523 (Aa) no grupo I, E. coli ATCC 25922 (Ec) no 

grupo III e B. fragilis ATCC 25285 (Bf) no grupo XX. 

Na Figura 6 é possível notar a distribuição dos 12 A. 

actinomycetemcomitans obtidos de pacientes sadios, onde pode ser observada a 

formação de 11 grupos genéticos com 75% de similaridade. O grupo IV foi 

formado por duas cepas pertencentes a um mesmo indivíduo, e com 

características fenotípicas e genotípicas semelhantes. O grupo genético XI foi 

dividido em dois subgrupos A e B, sendo que o subgrupo B foi formado pelos 

isolados 5S e 6S, que ao lado do isolado 4S do subgrupo A foram obtidos de um 

mesmo paciente.  

As cepas de referência utilizadas formaram grupos diferentes, A. 

actinomycetemcomitans ATCC 29523 no grupo I (Aa), B. fragilis ATCC 25285 (Bf) 

no grupo V e E. coli ATCC 25922 (Ec) no grupo IX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 
 

Figura 3 – Dendrograma construído com o programa NTSYS (Applied Biostatistic, Inc. Versão 1.7) com todos os 70 Aggregatibacter actinomycetemcomitans, sendo 23 de pacientes com gengivite (G), 35 de pacientes com periodontite crônica (P) e 12  pacientes 

sadios (S). A análise foi realizada pelo Coeficiente de Jaccard. Observa-se a formação de 41 grupos genéticos e doze deles formados por cepas com 100% de similaridade (marcados em vermelho). Aa: Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 

29523 ; Bf: Bacteroides fragilis ATCC 25285; Ec: Escherichia coli ATCC 25922. 
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Figura 4 – Dendrograma construído com o programa NTSYS (Applied Biostatistic, Inc. Versão 1.7) com 23 Aggregatibacter actinomycetemcomitans de sete pacientes com 

gengivite (G). A análise foi realizada pelo Coeficiente de Jaccard. Observa-se a formação de 20 grupos genéticos e três deles formados por cepas com 100% de 

similaridade (marcados em vermelho). Aa: Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29523 ; Bf: Bacteroides fragilis ATCC 25285; Ec: Escherichia coli ATCC 

25922. Características dos isolados: I, II, IV, V, X (Biotipos); a, c, e (Sorotipos); F (Sexo feminino); M (Sexo masculino); 3 mm (Profundidade clínica à sondagem). 
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Figura 5 – Dendrograma construído com o programa NTSYS (Applied Biostatistic, Inc. Versão 1.7) com 35 Aggregatibacter actinomycetemcomitans de 13 pacientes com periodontite crônica (P). 

A análise foi realizada pelo Coeficiente de Jaccard. Observa-se a formação de 20 grupos genéticos e seis deles formados por cepas com 100% de similaridade (marcados em 

vermelho). Aa: Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29523; Bf: Bacteroides fragilis ATCC 25285; Ec: Escherichia coli ATCC 25922. Características dos isolados: I, VI, X 

(Biotipos); a, b, c (Sorotipos); F (Sexo feminino); M (Sexo masculino); 5 mm, 6 mm, 7 mm (Profundidade clínica à sondagem). 
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Figura 6 – Dendrograma construído com o programa NTSYS (Applied Biostatistic, Inc. Versão 1.7) com 12 Aggregatibacter actinomycetemcomitans de oito pacientes sadios (S). A análise foi realizada 

pelo Coeficiente de Jaccard. Observa-se a formação de 11 grupos genéticos e dois deles formados por cepas com 100% de similaridade (marcados em vermelho). Aa: Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC 29523; Bf: Bacteroides fragilis ATCC 25285; Ec: Escherichia coli ATCC 25922. Características dos isolados: II, X (Biotipos); b, c (Sorotipos); F (Sexo 

feminino); M (Sexo masculino); 1mm, 2mm, 3mm (Profundidade clínica à sondagem). 
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Na tipagem das cepas de F. nucleatum com os cinco iniciadores avaliados 

(Tabela 1), o iniciador OPA-5 foi selecionado pela produção de bandas nítidas. Da 

mesma forma, foram construídos os respectivos dendrogramas para cada grupo 

de pacientes. Também, as cepas de referência A. actinomycetemcomitans ATCC 

29523, B. fragilis ATCC 25285 e F. nucleatum ATCC 25586 foram usadas nas 

análises. 

Para melhor visualização, na Tabela 8 foram descritas as características 

dos grupos genéticos formados por F. nucleatum apresentando 100% de 

similaridade em cada grupo de indivíduos avaliados. 

Na Figura 7 é possível notar a distribuição dos 51 F. nucleatum obtidos de 

pacientes com gengivite, onde podem ser observados nove grupos genéticos, 

com 78% de similaridade. O grupo genético II subgrupo A2a1b1 foi formado pelos 

isolados 4G e 14G (marcados em vermelho), ambos obtidos de pacientes 

diferentes e apresentaram características fenotípicas e genotípicas semelhantes. 

Também, neste mesmo grupo II foi observado que o subgrupo B2b foi composto 

pelos isolados 9G e 10G, e o grupo genético IV subgrupo A2, abrigaram os 

isolados 49G e 50G que foram oriundos, respectivamente, de indivíduos do sexo 

masculino e feminino, mas que também, apresentaram características 

semelhantes, como a profundidade à sondagem de 3 mm. 

Na Figura 8 observa-se a distribuição dos 62 F. nucleatum obtidos de 

pacientes com periodontite crônica, onde podem ser notados 20 grupos genéticos 

com 86% de similaridade entre os isolados bacterianos. Os grupos II A1b, X A, 

XIV A, XV A2, XVI A1b, XVI A2, XVI B, XVII A e XVII B1a2a, B2a, B2ba e B2bb 

agruparam cepas com 100% de similaridade. 

Na Figura 9 pode ser observada a formação 16 grupos com 85% de 

similaridade entre os isolados obtidos de indivíduos sadios, notando-se no grupo 

II subgrupo A2a, isolados com 100% de similaridade. Curiosamente, nesse 

subgrupo os isolados agrupados pertenceram a indivíduos distintos. 
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Tabela 8 - Características das cepas de Fusobacterium nucleatum com 100% de 

similaridade nos três quadros clínicos avaliados. 

Quadro Profundidade à  Sexo Cepa Grupo Subgrupo 

 

Genético 

 

Clínico Sondagem 

  

Genético 

      

Gengivite 

3 mm M 4G  II  A2a1b1 

3 mm F 14G II  A2a1b1 

3 mm M 9G  II  B2b 

3 mm M 10G II  B2b 

3 mm M 49G IV A2 

3 mm F  50G IV A2 

      

      

 Periodontite 

crônica 

5 mm M 11P  II  A1b 

5 mm M 12P II  A1b 

5 mm M 16P  X  A 

5 mm M 17P X  A 

5 mm F 21P XIV  A 

5 mm F 22P XIV  A 

5 mm M 31P  XV A2 

5 mm M 32P XV  A2 

6 mm M 36P  XVI  A1b 

5 mm F 45P XVI  A1b 

5 mm F 43P  XVI  A2 

6 mm M 46P XVI  A2 

5 mm F 51P  XVI B 

5 mm M 54P XVI  B 

5 mm M 55P  XVII  A 

5 mm M 56P XVII A 

6 mm F 27P XVII  B1a2a 

5 mm M 57P XVII  B1a2a 

5 mm M 58P XVII  B1a2a 

6 mm F 42P  XVII  B2a 

5 mm M 61P XVII  B2a 

5 mm F 30P XVII  B2ba 

6 mm F 34P XVII  B2ba 

5 mm M 59P  XVII  B2bb 

5 mm M 60P XVII  B2bb 

      

      

Sadios 

2 mm F 2S  II A2a1a 

2 mm M 39S II  A2a1a 

2 mm F 21S  II  A2a1b 

2 mm M 26S II  A2a1b 

2 mm F 3S  II  A2a2a 

2 mm M 14S II  A2a2a 

     

 

      G: Gengivite; P: Periodontite crônica; S: Sadios. 

      mm: milímetro 

      M/F= Masculino/Feminino. 
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As cepas de referências utilizadas foram agrupadas isoladamente em todos 

os dendrogramas de F. nucleatum. Da mesma forma, A. actinomycetemcomitans 

ATCC 29523 agrupou-se em todos os dendrogramas no grupo genético I. No 

dendrograma de indivíduos com gengivite (Figura 7) B. fragilis ATCC 25285 foi 

agrupado no grupo VII e F. nucleatum ATCC 25586 no grupo VIII. No 

dendrograma dos isolados de indivíduos com periodontite crônica (Figura 8) B. 

fragilis ATCC 25285 agrupou-se no grupo XIX e F. nucleatum ATCC 25586 no 

grupo XX. No dendrograma com isolados de indivíduos sadios (Figura 9) F. 

nucleatum ATCC 25586 formou o grupo VII, enquanto, B. fragilis ATCC 25285 

formou o grupo XVI.  

Neste estudo a análise dos resultados obtidos pelo AP-PCR foi realizada 

pelo coeficiente de Jaccard e Sm (Simple Matching) (MEYERS et al., 2004). Para 

as análises de A. actinomycetemcomitans foi escolhido o coeficiente de Jaccard, 

enquanto que, para F. nucleatum foi selecionado o coeficiente de SM, devido a 

que, com o uso destes coeficientes conseguiu-se obter um melhor alinhamento 

dos grupos genéticos em ambos os microrganismos. 
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Figura 7 – Dendrograma construído com o programa NTSYS (Applied Biostatistic, Inc. Versão 1.7) com 51 Fusobacterium nucleatum de 18 pacientes com gengivite (G). A 

análise foi realizada pelo Coeficiente de SM (Simple Matching). Observa-se a formação de nove grupos genéticos e três deles formados por cepas com 100% de 

similaridade (marcados em vermelho). Aa: Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29523; Bf: Bacteroides fragilis ATCC 25285 e Fn: Fusobacterium nucleatum 

ATCC 25586. 
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Figura 8 – Dendrograma construído com o programa NTSYS (Applied Biostatistic, Inc. Versão 1.7) com 62 Fusobacterium nucleatum de 29 pacientes com periodontite crônica (P). A análise foi realizada pelo Coeficiente 

de SM (Simple Matching). Observa-se a formação de 20 grupos genéticos e 12 deles formados por cepas com 100% de similaridade (marcados em vermelho). Aa: Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

ATCC 29523; Bf: Bacteroides fragilis ATCC 25285; Fusobacterium nucleatum ATCC 25586.
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Figura 9 – Dendrograma construído com o programa NTSYS (Applied Biostatistic, Inc. Versão 1.7) com 40 Fusobacterium nucleatum de 22 pacientes sadios (S). A análise foi realizada pelo Coeficiente de SM (Simple 

Matching). Observa-se a formação de 16 grupos genéticos e três deles formados por cepas com 100% de similaridade (marcados em vermelho).  Aa: Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29523; Bf: 

Bacteroides fragilis ATCC 25285; Fusobacterium nucleatum ATCC 25586.
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 6 DISCUSSÃO   

           A doença periodontal é caracterizada como infecção polimicrobiana de 

elevada prevalência e incidência, constituindo-se um sério problema de saúde 

bucal para o homem, e acometendo populações no mundo inteiro (JIN et al., 

2011). Estudos têm relatado que as infecções periodontais não seriam causadas 

simplesmente pelo aumento do biofilme dental, e sim pela associação com 

diversos membros da comunidade microbiana da cavidade bucal (ARMITAGE; 

ROBERTSON, 2009; KILIAN et al., 2006).  

          Essas doenças estão associadas à relevante presença de microrganismos, 

tais como A. actinomycetemcomitans e F. nucleatum no biofilme subgengival; no 

entanto, ambos os microrganismos podem estar presentes nas diferentes 

condições clínicas bucais. Esses microrganismos são responsáveis pela produção 

de vários fatores de virulência, os quais estão envolvidos na colonização da 

cavidade bucal, e na invasão e destruição dos tecidos periodontais, assim como 

também, apresentam capacidade de atuar sobre os mecanismos de defesa do 

hospedeiro (BOLSTAD et al., 1996; FIVES-TAYLOR et al., 1999; GENCO, 1992). 

         Pelas características gerais dos pacientes analisados, foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes entre as idades dos pacientes nos três 

grupos clínicos (gengivite, periodontite crônica e saudável), assim como também, 

a maior associação do aumento da idade com a periodontite crônica (Tabela 2). 

        Sabe-se que, a doença periodontal é de caráter multifatorial, onde alterações 

mecânicas, sistêmicas, fisiológicas, nutricionais e distúrbios endócrinos, entre 

outros, estariam associados à susceptibilidade do hospedeiro e à composição da 

microbiota bucal (ARMITAGE; ROBERTSON, 2009).  

        Estudos têm sugerido que a microbiota bucal associada a indivíduos 

saudáveis seria constituída principalmente por bactérias gram-positivas, com 

cerca de 15% de bacilos gram-negativos (HAFFAJEE et al., 1998; SLOTS, 1977;  

TANNER et al., 1998). Entretanto, outros estudos avaliaram também a microbiota 

de indivíduos saudáveis, onde foi notada a elevada presença de espécies gram-

negativas (45%), incluindo A. actinomycetemcomitans, F. nucleatum, 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Campylobacter rectus, e 

Eikenella corrodens (AVILA, OJICIUS, YILMAZ, 2009; DAROUT, 2014). 
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       Lourenço et al. (2014), utilizando o método de Microarray na análise 

microbiológica de biofilme subgengival em pacientes com diferentes quadros 

clínicos, conseguiram observar grupos microbianos específicos em pacientes com 

doença periodontal e saudáveis, notando-se a maior prevalência de A. 

actinomycetemcomitans e F. nucleatum nos pacientes com periodontite. Em 

nosso estudo, foi observada a presença significativa de A. 

actinomycetemcomitans em todos os grupos clínicos avaliados (p = 0,01) quando 

determinada por PCR convencional (Tabela 3), sugerindo-se que este 

microrganismo constitui parte da microbiota bucal residente. Em indivíduos sadios 

essa elevada prevalência aliada a outros fatores conhecidos como, biofilme dental 

e susceptibilidade do hospedeiro, entre outros, podem colaborar para o 

surgimento e estabelecimento da doença periodontal. 

      Estudos têm mostrado a enorme diversidade microbiana em termos 

qualitativos e quantitativos associados à saúde e às diferentes formas de 

periodontite; entretanto, se destaca a variabilidade dos resultados obtidos devido 

às limitações relacionadas às técnicas de coleta das amostras clínicas e de 

detecção microbiana (ABUSLEME et al., 2013; DARVEAU, 2010). 

      Na cavidade bucal, especificamente em sítios subgengivais, destacam-se 

aqueles componentes da microbiota denominados periodontopatógenos, tais 

como Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum, 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia e 

Treponema denticola, entre outros (SOCRANSKY; HAFFAJEE, 2005; XIMÉNEZ-

FYVIE; HAFFAJEE; SOCRANSKY, 2000). Desses microrganismos A. 

actinomycetemcomitans e F. nucleatum têm uma importância reconhecida na 

patogênese dos processos periodontais, sendo o primeiro, considerado o agente 

etiológico da periodontite agressiva (NEWMAN et al., 1976), e o segundo, como 

ponte de ligação entre os colonizadores primários e tardios, como também, pela 

sua propriedade de coagregação bacteriana (BOLSTAD et al., 1996; 

JAKUBOVICS; KOLENBRANDER, 2010). Desta forma, F. nucleatum é 

encontrado em elevada proporção no biofilme subgengival, e associado às várias 

condições clínicas periodontais (LOOZEN et al., 2014).  

       A identificação microbiana é de extrema importância na determinação da 

microbiota envolvida em um determinado processo infeccioso. Assim, a 
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identificação de bactérias periodontais pode colaborar para melhor conhecer os 

agentes etiológicos como possíveis marcadores biológicos que participam no 

desenvolvimento e progressão das diferentes formas de periodontites (URBÁN et 

al., 2010).  

As principais vantagens da cultura microbiana estão relacionadas à 

capacidade de detectar vários microrganismos simultaneamente, e de realizar 

contagens microbianas absolutas (SANZ et al., 2004). Por outro lado, é 

importante lembrar que, no Brasil, o diagnóstico microbiológico dos processos 

infecciosos orais, ainda não se constitui exame de rotina em consultórios e 

clínicas odontológicas (PFAU; AVILA-CAMPOS, 2005). Neste estudo, a análise 

microbiológica por cultivo, mostrou uma maior recuperação de F. nucleatum em 

relação a A. actinomycetemcomitans nos processos clínicos analisados (Tabela 

3).  

Estudos realizados no Brasil têm mostrado a baixa prevalência de A. 

actinomycetemcomitans em indivíduos com gengivite, periodontite crônica, e 

sadios, quando o método de cultivo foi empregado (GAETTI-JARDIM et al., 2008; 

MALHEIROS; AVILA-CAMPOS, 2004). Esses baixos números podem ser 

justificados devido à dificuldade de adaptação desse microrganismo ao meio de 

cultura seletivo, e pelas suas exigências nutricionais e atmosféricas, dando a este 

microrganismo um caráter exigente e de difícil cultivo. A. actinomycetemcomitans 

é caracterizado como um microrganismo capnofílico; entretanto, em isolamento 

primário se observa sua melhor recuperação em atmosfera de anaerobiose. 

Todos esses fatores podem de alguma forma influenciar no número de 

microrganismos isolados. 

          No entanto, as técnicas de cultura podem apresentar limitações quando 

aplicadas à microbiota bucal, em virtude da manutenção da viabilidade do 

microrganismo e das dificuldades apresentadas no processamento e manutenção 

das amostras (DÉRCOLE et al., 2008). Neste estudo, foi utilizado para isolamento 

de A. actinomycetemcomitans o meio seletivo TSBV (Caldo de Soja Tripticaseína 

Vancomicina Bacitracina). Interessantemente, notou-se além do isolamento deste 

microrganismo uma boa recuperação de F. nucleatum, optando-se pela escolha 

deste meio de cultura para seu isolamento, uma vez que no meio seletivo Omata 

& Disraely foi notada uma baixa recuperação desta bactéria. Assim, no meio 
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seletivo TSBV as colônias de A. actinomycetemcomitans apresentaram 

características típicas da espécie sendo, fortemente aderidas ao meio de cultura, 

e apresentando uma estrutura interna estrelada quando observada no 

microscópio estereoscópio (SLOTS, 1982a; SLOTS, 1982b); enquanto as colônias 

de F. nucleatum foram tênuamente amareladas, com bordas regulares e fáceis de 

serem removidas da superfície do ágar. Tendo em vista a boa recuperação de F. 

nucleatum pode ser sugerida, também, a utilização do meio seletivo ágar TSBV 

para o isolamento primário deste microrganismo. 

          A reação em cadeia da polimerase (PCR) tem se tornado uma ferramenta 

rápida e eficaz na detecção e identificação de bactérias da cavidade bucal. Em 

nosso estudo, como era esperada, a detecção de A. actinomycetemcomitans e F. 

nucleatum foi maior por PCR, em relação ao método de cultivo, entretanto, deve-

se lembrar que, por este método molecular detecta-se a presença do DNA 

microbiano, independente da viabilidade do microrganismo (ASHIMOTO et al., 

1996; AVILA-CAMPOS, 2002; KARCHED et al., 2012). 

          Em nosso estudo, a detecção de A. actinomycetemcomitans e F. nucleatum 

nos três grupos de indivíduos analisados, foi similar em termos numéricos; 

entretanto, foi observada diferença significativa (p = 0,005) no grupo de indivíduos 

saudáveis pelo método de PCR convencional. 

          Por outro lado, nossos resultados mostram que a detecção conjunta de A. 

actinomycetemcomitans e F. nucleatum por PCR nos processos de gengivite 

(32,8%) e periodontite crônica (53,3%), foi maior que em indivíduos saudáveis 

(17,8%). Esse resultado sugere que, nos processos periodontais, esses 

microrganismos seriam encontrados em maior proporção, e que em estado 

sinergístico podem produzir danos aos tecidos periodontais do hospedeiro, como 

já relatado por outros autores (BOLSTAD et al., 1996; RUPANI et al., 2008). 

A literatura descreve que apenas cepas aderentes são capazes de 

colonizar, persistir no tecido do hospedeiro e causar perda óssea em modelos 

animais experimentais (DIAZ et al., 2006; WILSON; HENDERSON, 2005), e que 

outros fatores como a produção de leucotoxina e da toxina de distenção citoletal 

(CDT) podem colaborar na agressão aos tecidos do hospedeiro (RAJA; UMMER; 

DHIVAKAR, 2014). Provavelmente, isto ocorre nos pacientes com gengivite e 

periodontite crônica. Em nosso estudo, a produção dessas toxinas não foi 
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avaliada.  

Aggregatibacter actinomycetemcomitans apresenta até 10 biotipos 

diferentes, e é sugerido que sua distribuição estaria relacionada à localização 

geográfica e condição clínica do paciente (AVILA-CAMPOS et al., 1995; SLOTS, 

1980). Os resultados obtidos neste estudo indicam maior variabilidade de biotipos 

deste microrganismo em indivíduos com gengivite podendo-se observar até cinco 

biotipos diferentes (Tabela 4). À diferença, em pacientes com periodontite crônica, 

somente foram encontrados três biotipos (II, VI e X), e em indivíduos sadios a 

presença de dois biotipos (II e X). Estes dados mostram a variabilidade e 

heterogeneidade de A. actinomycetemcomitans nos diferentes processos 

infecciosos em que participa. 

         Em nosso estudo, se observou a maior prevalência do sorotipo c, nos três 

grupos de indivíduos analisados (Tabela 4 e 5). Em estudo realizado na 

Indonésia, em indivíduos com periodontite, também foi observado a 

predominância do sorotipo c (VAN DER REIJDEN et al., 2008), enquanto Cortelli 

et al. (2012), observaram maior prevalência deste sorotipo em pacientes 

saudáveis; o mesmo foi notado em nosso estudo, apresentando a prevalência 

deste sorotipo em 83% dos indivíduos sadios avaliados (Tabela 4). Entretanto, 

Haraszthy et al. (2000), descreveram a predominância de A. 

actinomycetemcomitans sorotipo b em pacientes com periodontite agressiva 

localizada; resultados concordantes com aqueles obtidos por Yang et al. (2005) e 

Teixeira et al. (2006). 

Neste estudo, A. actinomycetemcomitans sorotipo e somente foi detectado 

em pacientes com gengivite (43,5%). É sabido que, este sorotipo é raro e pouco 

frequente em cepas isoladas de processos periodontais (BRÍGIDO et al., 2014). 

Entretanto, é possível que a presença desse tipo sorológico possa estar 

relacionada com o processo de gengivite. Entretanto, é sugerida a avaliação de 

um maior número de cepas isoladas de diferentes quadros clínicos periodontais. 

Também, esses resultados de tipagem sorológica foram obtidos utilizando-se a 

técnica de Multiplex-PCR, a qual mostrou ser de utilidade na sorotipagem deste 

importante periodontopatógeno (Figura 1). 

Em revisão sistemática, Brígido et al. (2014), analisaram 85 artigos 

relacionados à distribuição dos sorotipos de A. actinomycetemcomitans em 



60 

 

 

diversas regiões geográficas e abrangendo diversos países. Nesse estudo foi 

observada uma maior predominância dos sorotipos a, b e c nas diferentes 

condições clínicas, apresentando a maior prevalência do sorotipo c. Estes 

resultados mostraram a maior prevalência nos indivíduos com periodontite crônica 

(80%) e nos sadios (83%) (Tabela 4), sugerem também, a predominância deste 

sorotipo na população brasileira nos diferentes quadros clínicos avaliados. 

Do ponto de vista biológico, o biofilme dental proporciona um excelente 

ambiente para a troca de material genético entre os membros do ecossistema 

bucal (NOVAK et al., 2001). É possível que, microrganismos incluindo A. 

actinomycetemcomitans possam adquirir elementos genéticos por meio de 

transformação ou conjugação (WANG et al., 2002). Além disso, mutações 

pontuais podem ocorrer provocando mudanças aparentemente mínimas e estas 

podem ocasionar diferenças significativas que resultam em alterações na 

antigenicidade e na seleção de biotipos nesses microrganismos (FINE et al., 

2006). 

          Os múltiplos biotipos e sorotipos de A. actinomycetemcomitans observados 

nos três grupos clínicos sugerem a heterogeneidade desse microrganismo que 

pode estar relacionada com o desenvolvimento e estabelecimento desses 

processos infecciosos. Certamente, estes dados podem representar parâmetros 

microbiológicos que podem auxiliar o clínico para um melhor direcionamento do 

tratamento da doença periodontal. 

Neste estudo, não foram detectados os biotipos III, VI, VII, VIII, e IX nem os 

sorotipos d e f. Isto seria explicado, por serem considerados pouco frequentes ou 

porque sua presença ou ausência estaria relacionada à característica da 

população estudada, como já foi mencionado por outros pesquisadores (ABERG 

et al., 2014; BANDHAYA et al., 2012; CORTELLI et al., 2012). 

        As técnicas de biotipagem e sorotipagem contribuem para a realização de 

estudos epidemiológicos, bem como para pesquisas realizadas com indivíduos da 

mesma família, podendo desta forma, identificar microrganismos com biotipos e 

sorotipos semelhantes, reforçando a origem familiar da periodontite em suas 

diferentes formas (GENCO; LOOS, 1991). 

        A técnica de PCR em tempo real usada para quantificar A. 
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actinomycetemcomitans e F. nucleatum, permitiu a detecção qualitativa e a 

quantificação de ácidos nucleicos bacterianos nas amostras de biofilmes 

subgengivais analisadas, proporcionando um diagnóstico preciso destas 

bactérias. Além disso, a determinação da carga bacteriana pode ser também 

influenciada pela variação do número de cópias do gene 16S rRNA alvo presente 

em cada uma das espécies analisadas (NONNENMACHER et al., 2004). Desta 

forma, a quantificação de importantes periodontopatógenos que estão presentes 

no ecossistema bucal constitui uma importante ferramenta para o estudo 

epidemiológico da doença periodontal, podendo contribuir para o diagnóstico 

precoce da periodontite (LEE et al., 2012). 

      Neste estudo foi realizada a detecção de A. actinomycetemcomitans e F. 

nucleatum pelos métodos moleculares de PCR convencional e PCR em tempo 

real; sendo observada uma maior frequência de ambos os microrganismos pelo 

método quantitativo. Como esperado, por este método foi observada uma maior 

detecção dos microrganismos analisados em nosso estudo, obtendo-se um maior 

número de amostras positivas para estas bactérias, como observado na Tabela 6. 

Os resultados obtidos com este método quantitativo mostrou valores 

estatisticamente significativos para A. actinomycetemcomitans (p ˂ 0,02), e F. 

nucleatum (p ˂ 0,001) em relação as amostras de gengivite e saudáveis, 

sugerindo-se a prevalência desses microrganismos nesse quadro periodontal. 

        Meng et al. (2009), analisando a microbiota bucal de indivíduos chineses 

com periodontite crônica e sadios observaram a prevalência de A. 

actinomycetemcomitans de 33,6% e 0,90%, respectivamente. Recentemente, 

Wang et al. (2014), verificaram pelo método de PCR quantitativo a prevalência de 

A. actinomycetemcomitans em diferentes condições clínicas, sendo encontrado 

em 92,4% dos pacientes com periodontite crônica. Em nosso estudo, valores 

significativos deste microrganismo também foram observados nos pacientes com 

gengivite e periodontite crônica (p ˂ 0,05), podendo sugerir a associação da 

presença significativa deste microrganismo ao desenvolvimento e progressão da 

doença periodontal. 

         Apesar de esta bactéria estar associada à periodontite agressiva e ser 

detectada com frequência em pacientes com periodontite crônica (FINE et al., 

2006), diferenças significativas podem ser observadas em sua prevalência. Estas 
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diferenças são observadas quando diferentes métodos e alguns fatores tais como, 

variações de temperatura, quantidade da amostra clínica, origem das amostras, 

integridade do DNA, diferenças geográficas e das populações avaliadas, são 

aplicados. 

        Em relação aos valores quantitativos foram observadas pequenas 

discrepâncias entre os valores mínimos e máximos nos grupos de pacientes 

avaliados (Tabela 6), sendo notória a diminuição numérica de A. 

actinomycetemcomitans e F. nucleatum nos indivíduos sadios. Kuboniwa et al. 

(2004) e Boutaga et al. (2006), também observaram significância estatística de A. 

actinomycetemcomitans em indivíduos com periodontite crônica quando 

comparados aos pacientes saudáveis. Situação semelhante foi observada com 

Fusobacterium nucleatum, que apresentou maior prevalência nos pacientes com 

gengivite e periodontite crônica. Sabe-se que, este microrganismo é detectado em 

grande quantidade no biofilme subgengival de indivíduos com doença periodontal 

e sadios. Também, apresenta a capacidade de invadir, sobreviver e multiplicar-se 

em células epiteliais, e estimula a produção de uma variedade de citocinas e 

moléculas inflamatórias (DABIJA-WOLTER et al., 2011).  

Estudos por métodos moleculares têm demonstrado elevada prevalência 

deste microrganismo em pacientes com periodontite crônica na Holanda (95,7%) 

(VAN WINKELHOFF et al., 2002), o mesmo foi observado no Chile, Colômbia e 

Espanha com prevalência de 63,9%, 82,9%, e 100%, respectivamente 

(HERRERA et al., 2008). 

Outros estudos têm mostrado que a distribuição ecológica deste 

microrganismo pode ser atribuída às diferenças nutricionais dos sítios onde pode 

ser encontrado, tais como a presença de aminoácidos e peptídeos (DALE et al., 

2001), os quais constituem os primeiros substratos relevantes para seu 

crescimento (OGAWA et al., 2006), produzindo uma mistura de ácido acético e 

butírico (GHARBIA et al., 1989), necessários para seu metabolismo. Vários 

fatores de virulência contribuem para a colonização de F. nucleatum como a 

presença de adesinas e proteínas presentes na superfície bacteriana, tal como a 

adesina Fada de 13-kDa e que está envolvida na ligação às células epiteliais 

(HAN et al., 2005; LIU et al., 2014). 

Fusobacterium nucleatum apresenta várias estratégias para expressar sua 
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virulência, incluindo a capacidade de induzir a secreção de importantes citocinas, 

como IL-8 (FENG, WEINBERG, 2006; HAN et al., 2000), produzir colagenase 

(UITTO et al., 2005), além de promover ações sinergísticas com outros 

microrganismos nas diversas infecções em que participa (BOLSTAD et al., 1996; 

HE et al., 2011). 

A avaliação quantitativa de F. nucleatum mostrou diferenças significativas 

em indivíduos com gengivite e periodontite crônica, comparados aos indivíduos 

sadios (p = 0,001). Em nosso estudo, a elevada prevalência de F. nucleatum foi 

observada no grupo de pacientes com periodontite crônica (90,6%), no entanto, 

no grupo de indivíduos com gengivite foi notada a frequência de 74,2%, e nos 

sadios de 51,5%. Considerando a presença deste microrganismo no sulco 

subgengival, como membro da microbiota residente, e sabendo-se de seu 

importante papel na co-agregação bacteriana dos colonizadores iniciais e finais 

no biofilme dental, pode ser justificada sua prevalência nos pacientes analisados 

(Tabela 6). 

         Os métodos moleculares de PCR convencional e PCR em tempo real foram 

realizados utilizando-se iniciadores específicos, sendo possível detectar a 

presença de A. actinomycetemcomitans e F. nucleatum nas amostras analisadas, 

devido à sensibilidade e precisão das técnicas, que contribuem de maneira efetiva 

para o monitoramento da doença periodontal, como também, para estudos 

epidemiológicos das diferentes formas de periodontite. 

A aplicação da técnica de AP-PCR utilizando-se oligonucleotídeos de 

sequências aleatórias tem sido muito utilizada pela facilidade de obtenção de 

diferentes perfis polimórficos mostrando a diversidade genética de 

microrganismos alvos auxiliando na comparação clonal (WILLIAMS et al., 1990). 

          Numa agrupação geral dos A. actinomycetemcomitans avaliados, observa-

se a formação de 41 grupos genéticos, sendo que 12 grupos abrigaram bactérias 

com 100% de similaridade (Figura 3, marcados em vermelho). Também, é notado 

que oito desses grupos abrigaram cepas derivadas de pacientes com o mesmo 

quadro clínico, isto é, gengivite ou periodontite crônica, e quatro grupos abrigando 

cepas derivadas de pacientes com diferentes quadros clínicos, ou seja, gengivite 

e saudável, ou gengivite e periodontite crônica, ou periodontite e saudável. Este 

resultado mostra a heterogeneidade dessas bactérias periodontais, tornando 
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difícil uma análise genotípica mais precisa. Quando se avaliaram as cepas 

isoladas de pacientes com gengivite, observam-se somente três grupos genéticos 

constituídos cada um deles por duas bactérias com 100% de similaridade (Figura 

4), entretanto, somente as bactérias do grupo XIII-B apresentaram o biotipo I e o 

sorotipo c. Este resultado ressalta a observação anterior quanto à diversidade 

genética das cepas de A. actinomycetemcomitans avaliadas neste estudo. 

Na avaliação das cepas isoladas de pacientes de periodontite crônica, seis 

grupos genéticos, contendo de 3 a 5 bactérias com 100% de similaridade foram 

observados (Tabela 5); da mesma forma, observa-se uma heterogeneidade 

quanto aos biotipos e sorotipos bacterianos, notando-se uma predominância do 

sorotipo c; estes resultados sugerem que a presença destes diferentes clones não 

seria determinada pelo biotipo, sorotipo, sexo do paciente, quadro clínico e/ou 

profundidade de sondagem, reforçando mais uma vez a heterogeneidade 

bacteriana. 

Das 12 bactérias isoladas de pacientes sadios, observam-se 11 grupos 

genéticos, onde dois deles contem cada um, duas cepas com 100% de 

similaridade (Figura 6); nesse caso, coincidentemente, cada um desses grupos 

(IV e XI-B), apresentou cepas com o mesmo biotipo e sorotipo derivados de 

pacientes do mesmo sexo e com igual profundidade clínica de sondagem. Apesar 

de serem observados 11 grupos genéticos nota-se uma menor variabilidade entre 

as cepas isoladas destes pacientes. 

Estudos têm analisado cepas de A. actinomycetemcomitans isoladas de 

pacientes de diferentes países, observando também, essa elevada 

heterogeneidade desta bactéria quanto à biotipagem e sorotipagem (DOGAN et 

al., 2003; PINHEIRO et al., 2011). De modo geral, com os resultados obtidos pode 

ser sugerido que na população avaliada não existe predomínio de algum tipo ou 

cepa de A. actinomycetemcomitans com características relevantes para a clínica 

médica e odontológica. Também, é importante salientar que, a análise de outros 

fatores, principalmente, da virulência de A. actinomycetemcomitans seja 

necessária para traçar um melhor perfil microbiológico dos diferentes quadros 

clínicos em que esta bactéria participa, e que certamente, poderá fornecer dados 

microbiológicos mais específicos visando uma aplicação terapêutica no 

tratamento dos processos periodontais. 
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Fusobacterium nucleatum outra bactéria periodontal de enorme importância 

nos diversos quadros clínicos da cavidade bucal, particularmente da doença 

periodontal. Também, essa bactéria foi avaliada, observando-se uma elevada 

diversidade genética entre as cepas isoladas dos três quadros clínicos 

analisados.  

Dos 51 F. nucleatum de pacientes com gengivite foram formados IX grupos 

genéticos sendo que deles foram formados três grupos abrigando cada um deles 

duas cepas com 100% de similaridade; sendo notado que o sexo, e a 

profundidade de sondagem (5 a 6 mm) não interferiram na diversidade genética 

desses microrganismos. Da mesma forma, dos 40 F. nucleatum isolados de 

indivíduos sadios formaram-se XVI grupos genéticos sendo que três deles 

abrigando cada um, duas cepas com 100% de similaridade, e o sexo dos 

pacientes não interferiu nestes agrupamentos. Esses resultados mostram além da 

elevada heterogeneidade bacteriana nos diferentes quadros clínicos periodontais, 

a necessidade de se avaliar outros fatores, seja fenotípica e/ou genotípicos para 

poder caracterizar melhor esse grupo microbiano. 

Estudos realizados em outros países também têm mostrado a elevada 

diversidade de F. nucleatum obtidos de diferentes quadros clínicos, avaliando-se 

também, a susceptibilidade às drogas antimicrobianas e a produção de β-

lactamases (NWAOKORIE et al., 2012). Da mesma forma, outros autores têm 

relatado a heterogeneidade desse microrganismo quanto à formação de biofilme, 

adesão e invasão às células epiteliais (AVILA-CAMPOS et al., 2006; FINE et al., 

2006; HARALDSSON et al., 2004; MORAES et al., 2003; NWAOKORIE et al., 

2012). 

Todos os resultados obtidos neste estudo, e por outros pesquisadores, 

mostram a heterogeneidade tanto de A. actinomycetemcomitans como de F. 

nucleatum, dois periodontopatógenos extremamente importantes nos quadros 

infecciosos periodontais, evidenciando a dificuldade da determinação de um perfil 

específico característico para cada uma dessas bactérias, e que a utilização de 

técnicas com maior sensibilidade como, clonagem, sequenciamento e Multilocus 

Sequence Typing (MLST), sejam necessários para definir com maior clareza a 

presença de possíveis tipos específicos dessa população bacteriana que habitam 

os ecossistemas da cavidade bucal. Por outro lado, é importante lembrar que, 
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ambos os microrganismos pertencem a microbiota residente bucal humana, e que 

cumprem funções importantes na regulação da microbiota, e na colonização de 

sítios específicos, assim como, na iniciação e progressão de processos 

infecciosos orais e extra-orais.
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7 CONCLUSÕES  

Após a análise dos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

 

1. A quantificação de A. actinomycetemcomitans e F. nucleatum nos 

pacientes com gengivite e periodontite foi significativa comparada aos 

indivíduos sadios; 

2.  A prevalência de A. actinomycetemcomitans biotipo II/sorotipo c foi 

observada nos três quadros clínicos avaliados; 

3.  A análise da diversidade genética de A. actinomycetemcomitans e F. 

nucleatum mostrou a heterogeneidade de ambos os microrganismos 

isolados dos três quadros clínicos avaliados. 
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