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INTRODUÇÃO 

A periodontite é uma doença inflamatória de etiologia multifatorial, desencadeada pela resposta imuno-
inflamatória do hospedeiro aos periodontopatógenos presentes no biofilme subgengival, caracterizada 
clinicamente pela destruição óssea e perda de inserção conjuntiva, que se não tratada pode levar à 
perda dos dentes. A Academia Americana de Periodontia classificava, até 2018, duas formas principais 
de periodontite: a periodontite crônica (PC) e a periodontite agressiva (PA). Enquanto a PC tem 
prevalência maior, progressão lenta, afetando geralmente adultos, e apresenta boa resposta à 
descontaminação mecânica, a PA é uma forma particularmente grave de doença periodontal, acomete 
indivíduos sistemicamente saudáveis, e é caracterizada por início precoce, rápida progressão, 
agregação familiar dos casos e pobre resposta as abordagens terapêuticas (Albandar 2014a; 2014b; 
Armitage 1999; Deas and Mealey 2010). Recentemente foi indicada uma nova abordagem classificatória 
onde a Periodontite se divide em estágio e graus, de acordo com a progressão e severidade da doença. 
Várias características microbiológicas têm sido fortemente associadas às diversas formas de doença 
periodontal, porém os dados microbiológicos disponíveis ainda não são suficientes para categorizar duas 
doenças distintas. As evidências disponíveis avaliam o biofilme nessas condições a partir de um ponto 
de vista taxonômico, dessa forma, a identificação de vias de expressão diferenciais em indivíduos com 
diferentes perfis periodontais permitirá uma maior compreensão do comportamento do biofilme.  

METODOLOGIA 

1.1. População do estudo 

Esse estudo faz parte de um projeto que foi submetido ao CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) da 
FOP/UNICAMP e aprovado (CAAE: 51169721.8.0000.5418). Foram selecionados 6 pacientes ao total e 
foi avaliado o RNA extraído do biofilme subgengival de pacientes com periodontite grau C (n=3) e grau 
A/B (n=3). Dessa forma, foram selecionados os pacientes que preenchiam os seguintes requisitos:  

- PERIO 4C (n=3): indivíduos afetados por periodontite estágio III-IV e grau C. Os critérios de inclusão 
utilizados para o diagnóstico de periodontite estágio III-IV e grau C respeitaram os critérios definidos 
pela nova classificação das doenças periodontais (Caton et al., 2018). A fim de obter uma amostra 
homogênea nas características populacionais, foram ainda considerados:  

1) idade inferior a 35 anos no momento do diagnóstico; 2) presença de pelo menos 8 dentes com 
profundidade de sondagem e perda de inserção > 5 mm (sendo pelo menos 2 sítios com profundidade 
de sondagem > 7 mm); 3) pelo menos 20 dentes restantes na cavidade oral; 
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- PERIO A/B (n=3): indivíduos classificados como periodontite grau A/B de acordo com os critérios 
definidos pela nova classificação das doenças periodontais (Caton et al, 2018). Ainda foram 
considerados: 1) pelo menos 20 dentes na cavidade oral; 2) presença de bolsas periodontais com perda 
de inserção ≥ 5mm. 

Foram considerados critérios de exclusão as seguintes condições: Hábito tabagista dos pais atual ou no 
passado; Gravidez ou lactantes; Uso de medicação antibiótica ou anti-inflamatória crônica no período 
prévio de 6 meses ao estudo; Presença de doença sistêmicas. 

Para a realização do estudo foi realizado um ajuste para a idade e sexo entre os indivíduos de ambos 
os grupos, de forma a manter uma distribuição equilibrada para idade e gênero. 

1.2.  Avaliação clínica 

Os parâmetros clínicos avaliados foram: Índice de Placa – IP (Ainamo & Bay, 1975); Índice gengival – 
IG (Ainamo & Bay, 1975); Sangramento à sondagem - SS (Mühlemann & Son, 1971); Posição da 
Margem Gengival – PMG distância da margem gengival à junção cemento esmalte; Nível Clínico de 
Inserção – NIC: distância da junção cemento esmalte até a base, clinicamente detectável, da bolsa 
periodontal; Profundidade de Sondagem – PS (NICR - PMG): distância da margem gengival à base, 
clinicamente detectável, da bolsa periodontal. Todos os parâmetros clínicos foram obtidos utilizando uma 
sonda periodontal do tipo Carolina do Norte, por um examinador calibrado. 
 

2. Análise metatranscriptômica  

O RNA extraído foi sequenciado através da plataforma IlluminaHiSeq 2,500. As bibliotecas de RNA-seq 
foram ajustadas e sequenciadas na mesma faixa utilizando 2x100 pares de bases de reads no 
sequenciador IlluminaHiSeq. Em seguida, as sequências passaram por um controle de qualidade 
utilizando o software FastQC (Andrews, 2010). As sequências dos microorganismos foram extraídas em 
dois passos: 1) Foram eliminadas as leituras que foram alinhadas com o genoma humano, através do 
mapeamento com o bowtie2 (Langmead and Salzberg, 2012). 2) Em seguida, as leituras de RNA 
ribossomal foram filtradas e eliminadas dos dados do metatranscriptoma, através do bowtie2 (Kopylova 
et al., 2012). Essas sequências foram alinhadas com um genoma de referência, que foi utilizado a base 
de dados do Microbioma Oral Humano (Human Oral Microbiome Database - HOMD) (F. Escapa et al., 
2020). Além disso, foi realizada uma montagem novamente para identificar leituras bacterianas 
presentes nas amostras que não foram mapeadas com o microbioma oral humano. A quantificação dos 
dados no nível de genes e transcritos foi realizada utilizando o software Kallisto v0.49 (Bray et al., 2016). 
Os genes diferencialmente expressos foram identificados utilizando o pacote Sleuthv0.30.0 package 
(Pimentel et al., 2017). Os ortólogos funcionais, denominados KO (KEGG Orthology), que engloba um 
grupo ao invés de um único gene ou proteína, foram identificadas através da base de dados do KEGG 
(Kanehisa et al., 2016) no intuito de encontrar evidências de genes que podem ser associados com mais 
de um organismo presentes no microbioma.  

RESULTADOS 

1. Identificação dos genes diferencialmente expressos  

Foram identificados 39 genes diferencialmente expressos entre os grupos, evidenciando diferenças no 
perfil funcional microbiano do biofilme subgengival entre pacientes com periodontite grau A/B e 
periodontite grau C (Figura 1).  
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Figura 1 - KEGGs diferencialmente expressos por regulação positiva no biofilme de pacientes com periodontite grau C 

Tabela 1. Bactérias associadas ao top 10 de genes positivamente expressos no grupo de pacientes com 
Periodontite Grau C. 

KEGG Definição Gênero/Espécies 
K01738 
 

cysK; cysteine synthase  Multiespécies 

K02575 
 

NRT, narK, nrtP, nasA; MFS 
transporter, NNP family, 
nitrate/nitrite transporter 
 

Actinomyces sp., Capnocytophaga sp., 
Corynebacterium sp., Eikenella corrodens, 
Neisseria sp., Rothia sp., Selenomonas sp., 
Veillonella sp. 
 

K02982 
 

RP-S3, rpsC; small subunit 
ribosomal protein S3 
 

Multiespécies 

K03781 
 

katE, CAT, catB, srpA; 
catalase  
 

Actinomyces naeslundii, Aggregatibacter sp., 
Campylobacter gracilis, Corynebacterium sp., 
Haemophilus parainfluenzae, Neissseria sp., 
Rothia dentocariosa, Veillonella sp.  
 

K02948 
 

RP-S11, MRPS11, rpsK; 
small subunit ribosomal 
protein S11 
 

Multiespécies 

K02988 
 

RP-S5, MRPS5, rpsE; small 
subunit ribosomal protein S5 
 

Multiespécies 

K03530 
 

hupB; DNA-binding protein 
HU-beta 
 

Multiespécies 

K00101 
 

lldD; L-lactate dehydrogenase 
(cytochrome) 
 

Actinobaculum sp., Actinomyces sp, 
Anaeroglobus geminatus, Campylobacter 
curvus, Capnocytophaga sp, Cardiobacterium 
sp., Corynebacterium sp., Haemophilus 
parainfluenzae, Neisseria sp., Ottowia sp., 
Rothia sp., Streptococcus constellatus subsp. 
pharyngis  
 

K02956 
 

RP-S15, MRPS15, rpsO; 
small subunit ribosomal 
protein S15 
 

Multiespécies 
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K06073 
 

btuC; vitamin B12 transport 
system permease protein 
 

Actinomyces viscosus, Campylobacter rectus, 
Corynebacterium durum, Fusobacterium 
nucleatum subsp. Nucleatum, Lachnospiraceae 
bacterium sp., Neisseria sp., Oribacterium sp., 
Porphyromonas sp., Prevotella salivae, 
Propionibacterium propionicum, Rothia 
dentocariosa, Selenomonas sp., Streptococcus 
mutans, Synergistetes sp., Tannerella forsythia, 
Treponema vicentii, Veillonella sp. 
 

 

DISCUSSÃO 

Apesar da etiologia microbiana, o entendimento atual do microbioma associado a diferentes fenótipos 
de doença periodontal não é suficiente para explicar as diferenças clínicas entre eles, visto que a 
composição taxonômica da comunidade não consegue distinguir pacientes com diferentes graus de 
periodontite. Dessa forma, o presente estudo trouxe resultados mostrando que, do ponto de vista 
funcional, a comunidade microbiana subgengival pode apresentar diferenças. 

A figura 1 mostra os genes regulados positivamente no grupo de pacientes com periodontite grau C 
(rápida progressão), sendo o gene de maior valor relacionado a biossíntese de cisteína. Essa proteína 
é de extrema importância para bactérias, visto que ela é precursora de metabólitos relacionados a 
virulência, potencial de oxirredução e funções básicas celulares (Schnell et al., 2015). Alguns estudos 
investigam, inclusive, o potencial de ações antimetabólitas da síntese de cisteína em bactérias gram-
negativas para controle de infecções devido a importância que essa proteína possui nos mecanismos 
bacterianos de virulência (Wallace et al., 2020). Isso mostra que a maior expressão desse gene pode 
estar relacionada a um maior potencial de infecção e piores condições clínicas que esse fenótipo de 
doença apresenta.  

Um dos genes diferencialmente expressos no grupo grau C foi o SufD, que pode estar relacionado com 
a biossíntese de ferro e enxofre (Yuda et al.., 2017). Alguns patógenos utilizam o ferro e/ou de 
mecanismos relacionados a sua aquisição, para aumentar sua virulência e capacidade de infecção. 
Estudos já mostram que a doença periodontal pode ser influenciada pela disponibilidade de ferro (Jordan 
et al., 2005; Hutter et al., 2001). Além disso, genes relacionados ao transporte de ferro (como receptores 
tonB) já foram identificados em uma análise metatranscriptômica como sendo associados à progressão 
da doença periodontal (Yost et al., 2015). Um estudo in-vitro mostrou que a comunidade bacteriana pode 
modular a biodisponibilidade de ferro do Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Stacy et al., 2016). 
Dessa forma, sugere-se que em sítios com maior progressão da doença (pacientes grau C), haja uma 
maior expressão de genes relacionados ao transporte de ferro, visto que se torna mais desafiador para 
a aquisição dos patógenos à medida que a doença vai progredindo, e isso por sua vez, pode representar 
uma assinatura funcional de patogenicidade do sítio. 

É importante observar na tabela 1 que a maioria dos genes diferencialmente expressos estão associados 
a um conjunto de bactérias, o que suporta a ideia de que a comunidade polimicrobiana subgengival 
como um todo atua de maneira orquestrada e isso se reflete no perfil de expressão gênico e, também, 
nas características clínicas apresentadas no sítio periodontal. 

CONCLUSÕES 

O perfil de expressão gênica do biofilme subgengival de pacientes com periodontite grau C possui 

características diferenciais importantes comparando com o biofilme subgengival de pacientes com 

periodontite grau A/B, além de estar associado a maiores características de virulência. 
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