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Resumo 

 
TEIXEIRA, S.R.L. Avaliação do efeito do tratamento periodontal convencional e 
associado à terapia antimicrobiana em pacientes com periodontite crônica sobre 
os níveis de Porphyromonas gingivalis e dos genótipos fimA II e IV no biofilme 
subgengival. 2007. 84f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

Porphyromonas gingivalis é um dos principais organismos associados à etiologia 

da periodontite crônica. Estudos sugerem que a diversidade dentro da espécie poderia 

refletir no potencial virulento da cepa. Alguns genótipos da bactéria caracterizados pela 

sequência do gene fimA que codifica fímbria principal, particularmente o genótipo fimA 

II, seriam mais eficientes na evasão das defesas do hospedeiro, o que poderia 

influenciar o prognóstico da doença periodontal no paciente portador. O presente 

estudo foi conduzido para testar a hipótese de que a colonização por diferentes 

genótipos fimA de P.gingivalis resultaria em diferenças na resposta ao tratamento 

periodontal. Assim, o efeito do tratamento periodontal convencional e associado à 

terapia antimicrobiana foi testado em pacientes fumantes com periodontite crônica. O 

fumo é considerado um  importante fator de risco para a doença periodontal, e 

pacientes fumantes não respondem adequadamente ao tratamento periodontal 

conservador. Terapias adicionais, como o uso de antimicrobianos sistêmicos em 

combinação ao tratamento mecânico são indicadas como método auxiliar.Vinte 

pacientes com periodontite crônica, fumantes, portadores de P. gingivalis, foram 

analisados, em estudo longitudinal duplo cego, divididos em 2 grupos de tratamento: 11 

pacientes receberam tratamento periodontal pela terapia mecânica convencional (RAR - 

raspagem e alisamento radicular) enquanto 9 pacientes receberam RAR associado a 

terapia antimicrobiana (500 mg de amoxicilina e  400 mg de metronidazol, 3 vezes ao 

dia durante 14 dias). O efeito do tratamento foi avaliado sobre parâmetros clínicos, 

prevalência e níveis subgengivais de P. gingivalis e dos genótipos fimA II e fimA IV. 

Amostras subgengivais foram obtidas de 9 sítios por paciente (3 rasos, 3 médios e 3 

profundos), e analisadas através de estudo quantitativo por PCR em tempo real, antes 

e 180 dias após o tratamento. A associação da RAR com a terapia antimicrobiana foi 

mais eficiente que apenas a RAR, tanto considerando-se os parâmetros clínicos quanto 



os níveis subgengivais de P.gingivalis. Não houve diferença significativa na prevalência 

de P.gingivalis em ambos os tratamentos testados. A porcentagem média de sítios 

colonizados por P.gingivalis caiu de 93% no início para 89% no exame 180 dias após o 

tratamento no grupo RAR enquanto estes valores foram 70,3% para 64,1% no grupo 

RAR + antimicrobianos. Porém, a média da contagem de P. gingivalis variou de 102,69 

por µl/amostra antes do tratamento para 102,58 180 dias após a terapia no grupo RAR, 

enquanto estes valores variaram de 102,81 no início para 101,25, no exame 180 dias após 

o tratamento no grupo RAR + antimicrobianos. Diferenças significantes de P.gingivalis 

entre o início e o exame de 180 dias foram somente detectadas no grupo que recebeu 

tratamento antimicrobiano adicional. A detecção ou níveis do genótipo fimA II não se 

relacionou a parâmetros clínicos de perda periodontal no início do tratamento enquanto 

o genótipo fimA IV foi mais prevalente em bolsas mais profundas. No grupo que 

recebeu o tratamento mecânico a média da porcentagem de sítios colonizados por 

paciente pelo genótipo fimA II caiu de 25,2% para 20,1% após o tratamento enquanto a 

detecção do genótipo fimA IV caiu de 80,7% para 76,1%. No grupo que recebeu a 

associação de antimicrobianos, esses valores foram de 27,5% e 19,7% para o genótipo 

fimA II, e 47,5% e 46,8% para fimA IV. A média na contagem do genótipo fimA II no 

grupo RAR caiu de 100,73 para 100,51, e o genótipo fimA IV de 101,02 para 100,82. No 

grupo que recebeu os antimicrobianos esses valores foram 100,17 e 100,30 para o 

genótipo fimA II, e 100,53 e 100,50 para o genótipo fimA IV. No entanto, não houve 

diferença significante na prevalência e nívies subgengivais dos genótipos fimA II e IV de 

P. gingivalis em ambos os grupos entre o início e após o tratamento. Os dados sugerem 

que o tratamento periodontal mecânico associado a antibiotioticoterapia sistêmica é 

mais eficiente na redução dos níveis de P. gingivalis em pacientes fumantes que 

apenas o tratamento periodontal mecânico. No entanto, nenhuma das estratégias de 

tratamento foi eficiente em promover a redução dos genótipos fimA II ou fimA IV 

sugerindo que a redução observada foi efetuada em outros genótipos não identificados. 
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Abstract 
 

TEIXEIRA, S.R.L. Evaluation of conventional periodontal treatment effects and its 
association with antimicrobial therapy in chronic periodontitis patients on the 
levels of Porphyromonas gingivalis and fimA genotypes II and IV in the 
subgingival biofilm. 2007. 84f. Master thesis (Microbiology) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
 

Porphyromonas gingivalis is one of the main organisms associated with chronic 

periodontitis. Some studies suggest that the diversity inside the specie could reflect in 

the virulent potential of the strain. Some bacteria genotypes characterized by the 

sequence of the gene fimA that encodes major fimbriae subunits, mainly the genotype 

fimA II, would be more efficient in the evasion of the host defences, what could 

influence the prognostic of periodontal disease in the host. The present study aimed to 

test the hypothesis that the colonization by different P.gingivalis fimA genotypes would 

lead to different results on periodontal treatment. Therefore, the effect of conventional 

periodontal treatment alone or in combination with antibiotic therapy was tested in 

smoker patients with chronic periodontitis. Tobacco smoking is a main risk factor 

associated with periodontal disease, and smokers patients do not respond appropriately 

to periodontal conservative treatment. Additional therapies, such as the use of systemic 

antibiotics in combination with the mechanical treatment are indicated as an auxiliary 

method. Twenty chronic periodontitis patients, smokers, hosting P. gingivalis, were 

followed in double-blind longitudinal study, divided in 2 treatment groups: 11 patients 

received conventional mechanic periodontal treatment (SRP – scaling and root 

planning) while 9 patients received SRP associated with antimicrobial therapy (500 mg 

of amoxicillin and 400 mg of metronidazole, 3 times/day for 14 days). The effect of 

treatment was analysed under clinical parameters, prevalence and subgingival levels of 

P. gingivalis and of the genotypes fimA II and IV. Subgingival samples were obtained 

from 9 sites per patient (3 shallow, 3 medium e 3 deep), and analyzed in quantitative 

study by Real time PCR before and 180 days after the treatment. The association SRP 

with antibiotic therapy was more efficient than only SRP, either considering the clinical 

parameters as well as subgingival levels of P.gingivalis. There was not significant 

difference in prevalence of P.gingivalis between both treatments. The average 



percentage of P.gingivalis colonized patient sites decreased from 93% in baseline to 

89% in the 180 days after treatment examination in the SRP group whereas these 

values were 70,3% to 64,1% in the SRP+antimicrobials group. However, the mean 

counts of P.gingivalis varied from 102,69 per µl/sample before treatment to 102,58 180 

days after treatment in the SRP group, while these values varied from 102,81 at baseline 

to 101,25 in the 180 days after treatment examination in the SRP+antimicrobials group. 

Significant differences in P. gingivalis between baseline and 180 days examination were 

only detected for the group which received the additional antimicrobial treatment. The 

detection or levels of genotype fimA II were not correlated with clinical parameters of 

periodontal loss at baseline, whereas genotype fimA IV was more prevalent in deeper 

pocket samples. In the group that received mechanic treatment, the average 

percentage of colonized sites per patient by genotype fimA II decreased from 25.2% to 

20.1% after treatment whereas detection of genotype fimA IV decreased from 80.7% to 

76.1%. In the group that received additional antibiotic treatment, these values were 

27.5% to 19.7% for genotype fimA II, and 47.5% to 46.8% for fimA IV. The mean counts 

of genotype fimA II in group SRP decreased from 100.73 to 100.51, and of genotype fimA 

IV from 101,02 to 100,82. In the group that received antibiotics these values were from 

100.17 to 100.30 for genotype fimA II, and from 100,53 to 100,50 for fimA IV. However, there 

were no significant differences in the prevalence and subgingival levels of P. gingivalis 

genotypes fimA II and IV in both groups between baseline and after the treatment. 

These data suggest that the mechanical periodontal treatment associated with systemic 

antibiotics administration is more efficient in promoting the reduction of levels of P. 

gingivalis in smokers patients than the mechanical periodontal treatment alone. 

However, none of the treatment strategies were efficient in promoting the reduction of 

genotypes fimA II or fimA IV, suggesting that the observed reduction was accomplished 

in other not identified genotypes. 

 

Keywords: Porphyromonas gingivalis. PCR Real-time. Genotypes. Periodontal 
Treatment. Subgingival Biofilm. 
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1 Introdução 
�

Porphyromonas gingivalis é um cocobacilo, Gram negativo, 

assacarolítico e anaeróbio estrito (HOLT et al., 1999), associado à etiologia da 

doença periodontal crônica (DARVEAU et al., 1998). Essa espécie é 

encontrada em maior prevalência, proporção e números absolutos em bolsas 

periodontais profundas do que em bolsas com profundidade moderada ou rasa 

(KAWADA et al., 2004). 

As bactérias da placa subgengival co-habitam em complexos 

(SOCRANSKY et al., 1998). Foram descritos 5 complexos bacterianos 

principais no ambiente subgengival, de acordo com a relação entre as 

diferentes espécies, denominados complexos vermelho, laranja, amarelo, verde 

e roxo. P.gingivalis integra o complexo vermelho, associada a Treponema 

denticola e Tannerella forsythia. O complexo vermelho foi fortemente 

relacionado à periodontite crônica avançada, particularmente em relação à 

profundidade de bolsa e sangramento à sondagem. P.gingivalis está presente, 

em altos níveis, em sítios com sangramento à sondagem e supuração (SLOTS 

et al.,1999; SOCRANSKY et al., 2000; HAFFAJEE et al., 2005). 

Estudos epidemiológicos demonstraram que a proporção de P.gingivalis 

varia entre indivíduos de diferentes populações geográficas. A proporção média 

de P.gingivalis entre pacientes com periodontite crônica variou de 1.6% a 

11.9% da microbiota, sendo que os chilenos apresentaram a proporção mais 

alta e os suecos a proporção mais baixa, e níveis intermediários foram 

encontrados entre brasileiros e norte americanos, não havendo diferenças 

entre o Brasil e países da América do Sul (HAFFAJEE et al., 2004; CORTELLI 

et al., 2005). 

Para a detecção de P.gingivalis podem ser empregados métodos 

dependentes e independentes de cultivo. Os exames dependentes de cultura, 

considerado padrão-ouro, estão em desuso pelo tempo despendido e menor 

sensibilidade, embora ofereçam como vantagem o isolamento da amostra para 

determinação da suscetibilidade a antimicrobianos (ASHIMOTO et al., 1996; 

ANZAI, 2004; MISSAILIDIS et al., 2004). Métodos independentes de cultivo 

como a Reação em cadeia da polimerase (PCR) oferecem a vantagem da alta 

sensibilidade, mas apresentam a desvantagem se não serem quantitativos, 
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uma vez que os agentes implicados nas doenças podem estar presentes em 

sítios sem perda de inserção em pacientes com periodontite ou mesmo em 

pacientes saudáveis (MISSAILIDIS et al., 2004). Portanto, não somente a 

presença do organismo é importante, mas altos níveis e proporção são 

fundamentais para a ocorrência da doença periodontal destrutiva (TELES et al., 

2006). Outros métodos, empregando sondas de DNA total, como a hibridação 

DNA-DNA pelo checkerboard são apenas semiquantitativos (SOCRANSKY et 

al, 1994), mas oferecem a vantagem de analisar um número de espécies 

significativo, propiciando a determinação da porcentagem de determinada 

espécie em relação ao total de espécies analisadas. No entanto, a 

especificidade deste método pode ser discutida, devido ao uso de sondas de 

DNA total, dificultando a diferenciação entre cepas da mesma espécie ou entre 

espécies muito relacionadas.  

A reação de amplificação em tempo real (PCR Real Time) representa 

um grande avanço nos métodos moleculares de análise da microbiota por 

permitir uma análise quantitativa de organismos presentes na amostra. É uma 

metodologia usada amplamente para investigações biológicas, sendo capaz de 

quantificar amostras com pouca quantidade de seqüências específicas de 

ácidos nucléicos, através da amplificação e monitoramento do progresso da 

amplificação usando fluorescência (VALASEK et al., 2005). O método 

apresenta grande sensibilidade e especificidade. A análise de amostras 

subgengivais de 259 pacientes apresentando periodontite severa demonstrou a 

presença de P.gingivalis pelo método de cultura em 43% das amostras de 

biofilme subgengival e em 53% das amostras através de PCR em tempo real 

(BOUTAGA et al., 2003). Por outro lado, não foram detectadas diferenças na 

sensibilidade do PCR convencional e PCR em tempo real na detecção de 

bactérias periodontopatogênicas entre elas P.gingivalis em saliva e bolsa 

periodontal (SAKAMOTO et al., 2001). 

Não somente a composição da microbiota influencia na severidade da 

doença periodontal, mas também fatores inerentes ao hospedeiro poderiam 

induzir a progressão da doença. 

O tabagismo é um fator de risco estabelecido à periodontite e foi 

associado com maior perda óssea e dentária, profundidade de bolsas 

periodontais e perda de inserção clínica (NATTO et al., 2005). O fumo interfere 
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nos mecanismos de defesa dos tecidos periodontais, no entanto esta 

interferência ainda não foi completamente entendida. Foi demonstrado em 

modelos animais que o efeito vasoconstritor da nicotina resultou em uma 

menor cicatrização de feridas (SILVERSTEIN, 1992). Não somente a nicotina, 

mas também outros agentes do tabaco como o monóxido de carbono, 

acroleína e o aldeído podem interferir nos eventos de cicatrização (POGGI, 

2002). 

Determinadas espécies subgengivais foram detectadas em maior 

prevalência entre fumantes, como Aggregatibacter (Actinobacillus)  

actinomycetemcomitans, T. forsythia e particularmente P. gingivalis, em 

comparação aos não fumantes ou ex-fumantes. Além disso, fumantes 

apresentaram menor resposta clínica favorável ao tratamento periodontal e à 

eliminação ou controle de certos microrganismos. Seis meses após o 

tratamento periodontal convencional ocorreu menor redução na profundidade 

de bolsa em fumantes (1,23 mm) do que em não fumantes (1,92 mm), bem 

como menor redução na proporção de espiroquetas (PALMER et al., 1999). 

Estudos mostram que em pacientes fumantes o nível de calcificação da placa é 

maior do que em não-fumantes o que poderia explicar um pior prognóstico da 

doença (BERGSTROM, 2005). Portanto, a manutenção periodontal (profilaxia 

supragengival, raspagem e alisamento radiculares) torna-se imprescindível 

para manter baixos os níveis destes patógenos, principalmente entre fumantes 

(HAFFAJEE et al., 1997; PALMER et al., 1999; HAFFAJEE e SOCRANSKY, 

2001; WINKEL et al., 2001) e a administração de antibióticos tem sido sugerida 

como complementar ao tratamento periodontal conservador nestes pacientes 

(KINANE e RADVAR, 1997; PALMER et al., 1999; WINKEL et al., 2001). 

Diversos estudos têm demonstrado os efeitos benéficos do tratamento 

periodontal não cirúrgico através da avaliação de critérios clínicos e 

microbiológicos. O tratamento baseado no controle do biofilme supragengival, 

através da raspagem e alisamento radicular (RAR) foi capaz de melhorar 

parâmetros clínicos como a profundidade de bolsa, nível de inserção clínica, 

índices de placa, sangramento e supuração, além de promover a redução do 

número de microrganismos subgengivais, inclusive P.gingivalis (HELLSTROM 

et al., 1996; CUGINI et al., 2000; MOMBELLI et al., 2000; XIMÉNEZ-FYVIE et 

al., 2000a; XIMÉNEZ-FYVIE et al., 2000b; DOUNGUDOMDACHA et al., 2001; 
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BROCHUT et al., 2005; PAWLOWSKI et al., 2005). Estudos que analisaram 

parâmetros microbiológicos também ressaltaram a importância do controle de 

placa como fator de sucesso ao tratamento periodontal. Entre 9 e 12 meses 

após o tratamento periodontal (raspagem e alisamento radicular) associado ao 

controle do biofilme supragengival, ocorreu diminuição na prevalência e nível 

de alguns patógenos como P. gingivalis, T. denticola, T. forsythia, 

Campylobacter rectus e A. actinomycetemcomitans e aumento na prevalência 

de espécies consideradas benéficas como Actinomyces spp e Veillonella 

parvula (XIMÉNEZ-FYVIE et al., 2000a; COLOMBO et al., 2005).  

Através de PCR em tempo real foi demonstrado que após o tratamento 

periodontal conservador pode ser observada significante diminuição de P. 

gingivalis (SAKAMOTO et al., 2004; KAWADA et al., 2004). No entanto, a 

erradicação subgengival de P. gingivalis pode requerer cirurgia periodontal 

assim como terapia antibiótica, possivelmente devido a sua capacidade de 

invadir células do hospedeiro (SLOTS, 1999; TUAN et al., 2000).  

A remoção mecânica do biofilme subgengival resulta numa breve 

redução de microrganismos e o biofilme bacteriano pode ser restaurado em 

cerca de 7 dias, porém as espécies do complexo vermelho retornam mais 

lentamente. Dois fenômenos importantes ocorrem após a remoção mecânica 

do biofilme: a mudança na proporção das espécies durante a recolonização e a 

modificação no habitat. O habitat influencia a colonização microbiana, sendo 

que espécies dependentes de bolsas profundas ou nutrientes oriundos do 

maior volume de fluido gengival decorrente da inflamação irão recolonizar em 

menor número e mais tardiamente. Assim a administração de quimioterápicos 

por 2 semanas aumenta a resposta terapêutica devido à rápida redução de 

espécies sensíveis no interior da bolsa e nos tecidos moles que circundam a 

bolsa periodontal, dificultando a recolonização por essas espécies (HAFFAJEE 

et al., 2006). 

In vitro, as penicilinas - especialmente a amoxicilina - apresentam-se 

bastante efetivas contra a maioria dos patógenos periodontais (SUTTER et al., 

1983; WALKER et al., 1985). O tratamento de 8 pacientes com periodontite 

agressiva com uma dose diária de 750 mg de amoxicilina combinado com 

ácido clavulânico, provocou a redução de parâmetros clínicos como 

profundidade de bolsa, sangramento à sondagem e número de bactérias 
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anaeróbias viáveis subgengivais (HULL et al., 1989). A amoxicilina associada à 

RAR também reduziu os níveis das 3 espécies do complexo vermelho. No 

entanto, aos 360 dias pós-terapia foi observada recolonização especialmente 

pelas espécies T. forsythia e T. denticola (FERES et al., 2001). 

Como auxiliar no tratamento da periodontite crônica destaca-se o 

metronidazol por tratar-se de um agente antimicrobiano de pequeno espectro, 

sendo indicado no controle da microbiota anaeróbia associada à doença 

periodontal, particularmente nos sítios com profundidade maior que 4 mm. 

Diversos trabalhos apresentaram resultados satisfatórios sobre a eficiência do 

metronidazol quando associado à raspagem e alisamento radiculares, 

oferecendo maiores benefícios clínicos e microbiológicos (FERES et al., 2001; 

FERES et al., 2002; CARVALHO et al., 2004; CARVALHO et al., 2005). Em 

pacientes fumantes, no entanto, a administração de metronidazol associado ao 

tratamento periodontal provocou uma menor redução na profundidade de bolsa 

do que em pacientes não fumantes (PALMER et al.,1999). 

A associação entre o metronidazol e a amoxicilina tem sido usada com 

sucesso no tratamento da periodontite (LÓPEZ e GAMONAL, 1998; LÓPEZ, 

2000; WINKEL et al., 2001; LÓPEZ et al., 2006). A avaliação do efeito do 

tratamento periodontal mecânico associado à terapêutica antibiótica com 

metronidazol e amoxicilina administrados isoladamente ou em conjunto em 

pacientes portadores de periodontite crônica, demonstrou que o segundo grupo 

apresentou melhores resultados clínicos e diferenças na prevalência de 

espécies patogênicas após terapia (WINKEL et al., 1998).  

Existem evidências de que a diversidade fenotípica e genotípica de 

P.gingivalis tem reflexo no potencial de virulência e conseqüentemente na sua 

capacidade de destruição periodontal (GRIFFEN et al., 1999; AMANO et al., 

2001). Entre os métodos empregados para diferenciar organismos desta 

espécie destaca-se a tipagem baseada na seqüência de nucleotídeos do gene 

fimA (AMANO et al., 2004).  

As fímbrias são componentes filamentosos distribuídos sobre a 

superfície celular de P.gingivalis (SUGANO et al., 2004) e são consideradas 

potentes fatores de virulência por participarem da adesão da bactéria aos 

tecidos periodontais e da modulação da resposta imune do hospedeiro 
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(HIRAMINE et al., 2003). A fímbria principal de P. gingivalis é codificada pelo 

gene fimA.  

Estudos relacionados ao potencial patogênico apontam variações entre 

os diferentes genótipos fimA. Entre os seis tipos identificados (tipos I, Ib, II, III, 

IV e V), o genótipo fimA II é o mais prevalente entre isolados de pacientes com 

periodontite (AMANO et al., 2004; MISSAILIDIS et al., 2004; EICK et al., 2002). 

Por outro lado, o tipo IV é o segundo mais associado a casos de periodontite 

no Japão, mas foi raramente encontrado no Brasil. A alta prevalência do 

genótipo fimA II apresentada nestes estudos incluindo o realizado no Brasil, 

contrasta com os dados obtidos por Griffen et al. (1999), que analisaram cepas 

de P. gingivalis isoladas nos EUA, por análise do polimorfismo do espaço 

interribossomal. Estes autores demonstraram que a cepa W83, 

correspondendo à fímbria tipo IV, foi mais associada aos casos de periodontite 

que as demais.  

Existem algumas evidências de que os genótipos exibem características 

uniformes quanto a certos fatores considerados importantes para a virulência 

da bactéria. Estudos com fímbrias purificadas de cada um dos seis tipos 

descritos mostraram maior capacidade de adesão às células epiteliais Hep-2 

pelas fímbrias do tipo II (NAGAKAWA et al., 2002). Por outro lado, em estudo 

realizado no Brasil, Umeda et al. (2006) relataram que as capacidades de 

adesão e a invasão de P. gingivalis a células KB não são homogêneas entre 

amostras  do mesmo genótipo, sugerindo que outros fatores além do 

polimorfismo de fimA estão envolvidos nestes processos. 

O genótipo fimA II possui capacidade de degradar móleculas 

sinalizadoras relacionadas a integrina, paxilina e quinase de adesão focal 

(FAK), prejudicando assim a migração e proliferação celular (AMANO et al., 

2004; AMANO, 2007). As fímbrias do tipo II apresentam maior adesão ao 

receptor celular �5�1-integrina, e a alteração genética de fimA II para fimA I 

resulta em menor capacidade de adesão e invasão. Em modelo de abcesso em 

ratos, a amostra fimA II resultou em maior resposta inflamatória do que os 

demais genótipos, sugerindo que a fímbria tipo II é um determinante crítico da 

virulência de P. gingivalis  (KATO et al., 2007), enquanto em estudo de Grenier 

et al. (1987) também envolvendo modelos animais experimentais foi 

demonstrado que a cepa W83, correspondente ao tipo IV, é mais virulenta 
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devido a indução de abcessos generalizados, enquanto a cepa HW24D-1, 

correspondente ao tipo II induziu abcessos menores e localizados. 

O genótipo fimA IV apresentou alta capacidade de hemaglutinação  

(EICK et al., 2002). A hemaglutinação é considerada um fator de virulência 

devido à correlação existente entre o processo de adesão da bactéria às 

células hospedeiras e também à requisição metabólica de ferro. O ferro é um 

sinal regulador em muitos organismos que influencia a expressão de uma 

ampla variedade de proteínas bacterianas, que incluem não somente o sistema 

de transporte de ferro, necessário para a aquisição de ferro, mas também 

toxinas e outros fatores de virulência (CUTLER et al., 1995). 

A hemaglutinação é uma característica que distingue P. gingivalis de 

outras espécies assacarolíticas e pigmentadas (DU LAURENCE et al., 1997). 

P. gingivalis produzem ao menos cinco moléculas com características de 

hemaglutininas, que expressas na superfície celular bacteriana, podem 

também promover colonização mediante a ligação da bactéria aos receptores 

(normalmente oligossacarídeos) das células humanas (LAMONT e JEKINSON, 

1998). 

Embora múltiplos genótipos de P. gingivalis possam ser detectados em 

um mesmo sítio periodontal de pacientes com periodontite crônica, 

quantitativamente fimA II predominou nos sítios periodontais multicolonizados, 

excedendo os outros genótipos na maioria dos sítios em que estava presente, 

enquanto o genótipo fimA IV predominou somente em sítios negativos para o 

genótipo fimA II (VAN DER PLOEG et al., 2004). Estes dados sugerem que os 

genótipos apresentam diferenças na capacidade de atingir altas contagens de 

células nos sítios periodontais, possivelmente devido a diferenças na 

sensibilidade aos mecanismos de defesa do hospedeiro ou a outras vantagens 

competitivas do genótipo fimA II. No entanto, deve ser ressaltado que este 

estudo (VAN DER PLOEG et al., 2004) tem limitações devido ao pequeno 

número de pacientes testados e a análise de um pool de amostras de sítios 

distintos, ao invés da análise de amostras obtidas de sítios isolados, 

dificultando a análise da coexistência de diferentes genótipos fimA no mesmo 

sítio.  

Baseados no conhecimento de que P. gingivalis apresenta diversidade 

genética relacionada ao seu potencial de virulência (GRIFFEN et al., 1999; 
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AMANO et al., 2001) e que os níveis subgengivais deste patógeno associam-se 

ao risco relativo do desenvolvimento de perda de inserção em pacientes com 

periodontite (TELES et al., 2006), formulamos a hipótese de que a colonização 

por diferentes genótipos da bactéria resultaria em diferenças no prognóstico da 

doença periodontal do portador. Para tanto foram analisados os níveis 

subgengivais de P. gingivalis e dos genótipos fimA II e IV em pacientes 

fumantes com periodontite crônica, em estudo longitudinal, tratados com a 

terapia mecanica convencional (RAR) e com a associação desta com 

antibióticos de uso sistêmico.  
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6 Conclusão 
�

Baseados nas condições empregadas no presente estudo, os dados 

obtidos sugerem que: 

- o tratamento periodontal mecânico associado a terapia antimicrobiana 

sistêmica é mais eficiente na melhora clínica e na redução dos níveis 

subgengivais de P. gingivalis em pacientes fumantes do que apenas o 

tratamento periodontal mecânico.  

- não foram detectadas diferenças na resposta ao tratamento periodontal 

convencional ou associado a terapia antimicrobiana em relação a presença e 

níveis dos genótipos fimA II ou IV. 
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