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Revisão Relevante
para o estudo:

Periodontite agressiva (AgP) é uma forma rara da
doença periodontal inflamatória caracterizada pela
rápida perda de inserção e destruição do osso alveolar
observada em uma idade precoce. AgP apresenta-se
com uma agregação familiar, o que pode ser explicada
tanto por factores genéticos como ambientais,
juntamente com a transmissão intra-familiar dos
microorganismos infecciosos periodontais.

Objectivo
do Estudo:

O objetivo deste estudo foi demonstrar a composição
microbiana dos pacientes chineses com AgP e
comparar os perfis bacterianos entre os pacientes
AgP e os seus parentes de sangue em primeiro grau,
utilizando a técnica genéticas de piro sequência para
o gene 16S rRNA.

Métodos:

Recolheu-se amostras de saliva e placa subgengival
de 10 pacientes AgP e de 10 parentes de sangue em
primeiro grau com periodontite crônica. O ADN
genómico foi isolado a partir da saliva e de amostras

De acordo com o relatório de consenso da
classificação internacional de doenças periodontais
1999, pacientes AgP apresentam maiores proporções
de Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa.)
ou Porphyromonas gingivalis (Pg.) em diferentes
populações. No entanto, tem sido relatado que, em
alguns pacientes asiáticos com AgP o Aa. não pode
ser identificada como estando presente.

de placa subgengival. Foram realizadas amplificação
do gene bacteriano 16S rRNA e sequenciação com
PCR dos produtos.
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Resultados:

Limitações,
Conclusões
e Impacto:

• A distância uni fração não ponderada entre os
pacientes AgP e seus familiares foi significativamente
menor do que os participantes não relacionados.
• A abundância relativa de Pg. e os agentes patogénicos
do complexo vermelho em amostras de placa
subgengival de pacientes AgP foi maior do que nos
seus parentes de sangue em primeiro grau.
• A abundância relativa de Pg. e os agentes
• vermelho em amostras
patogénicos do complexo
de saliva de pacientes AgP foram semelhantes aos
seus parentes de sangue em primeiro grau.

Limitações:
• O pequeno tamanho da amostra.
• Diferença de idade entre os pacientes com AgP e os
seus parentes.

• A abundância relativa de Pg. e os agentes
patogénicos do complexo vermelho em amostras
de placa subgengival foram maiores do que em
amostras de saliva tanto para os pacientes AgP e
como para os seus parentes de sangue em primeiro
grau.
• A abundância relativa de Pg. e dos seus agentes
patogénicos do complexo vermelho na saliva
estão fortemente correlacionadas com os níveis de
placa subgengival das amostras para cada um dos
paciente com AgP.

Conclusões:
Arquitetura filogenética similar da composição
microbiana dos pacientes AgP e dos seus parentes
de sangue em primeiro grau foram observadas, essas
evidências da transmissão microbiana entre membros
da família foi proposto.
Além disso, Pg. pode ser o agente patogénico periodontal
predominante em pacientes chineses com AgP.
Impact:
Conclusões do estudo são cruciais para o tratamento e
profilaxia de pacientes chineses com AgP.

