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Resumo 

Diabetes mellitus é uma doença metabólica, considerada como fator de risco para periodontite, resultando em uma 

microbiota alterada de resposta do hospedeiro. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o impacto do DM sobre os 

níveis locais de Ácido Lipoteicóico (LTA) e o impacto sobre citocinas e metaloproteinases (MMPs).Trinta pacientes 

foram incluídos neste estudo caso-controle, diabético (n = 15) e normoglicêmico (n = 15). O fluido gengival crevicular 

de bolsas profundas (PPD> 7mm) foi coletado e os níveis de LTA analisados por ELISA, enquanto o IFN-γ, IL-10, IL-

17, IL-1β, IL-4, MMP-2 e MMP-9 foram medidos por LUMINEX / MAGpix. Os níveis mais elevados de LTA, IL-10, IL-1β 

e MMP-2 (p <0,05) e menor nível de IL-17 foram encontrados no grupo com DM (p <0,05). Níveis locais de LTA foram 

positivamente correlacionados com IL-17 e MMP-2 e negativamente com IL-10 em DM e Normoglicêmico (p <0,05). 

Observou-se, então, que o LTA altera o perfil pró-inflamatório através da modulação de citocinas e MMPs de maneira 

diferente em indivíduos com DM e normoglicêmicos.      
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Introdução 
 
A doença periodontal e o diabetes mellitus são doenças 
crônicas altamente prevalentes e inter-relacionadas, em 
que a hiperglicemia resulta em alterações no sistema 
imunológico que podem exacerbar a doença periodontal 
induzida por bactérias, enquanto por outro lado, a 
infecção periodontal pode comprometer o controle 
metabólico glicêmico. 
O objetivo do estudo foi avaliar os níveis de LTA 
presentes nas bolsas periodontais em pacientes 
diabéticos e sua relação com o perfil de citocinas e 
MMPs no ambiente subgengival de indivíduos diabéticos 
em comparação com indivíduos normoglicêmicos. 
 
 

Resultados e Discussão 
 
Selecionamos 30 pacientes, divididos em 2 grupos: DM 
tipo 2 com pelo menos 2 anos de diagnóstico (n = 15) e 
normoglicêmicos (n = 15), todos com diagnóstico de 
doença periodontal crônica generalizada. De cada 
indivíduo, o fluido gengival crevicular (FCG) foi coletado 
de 4 bolsas profundas (>7mm). Para a análise do perfil de 
citocinas locais, as amostras do FCG foram analisados 
para a detecção de IL-10, IL-1beta, IL-17, IL-4 IFN-γ, 
MMP-2, MMP-9, além da análise do LTA.  
 
Níveis mais elevados de LTA, IL-10 -0,731 (0,003), IL-1β -
0,340 (0,22), MMP-2 (0,644 (0,01)) e menor nível de IL-17 
(0.740(0.003)) foram encontrados no grupo DM (p <0,05). 
Níveis locais de LTA foram positivamente correlacionados 
com IL-17 e MMP-2 e negativamente com IL-10, no grupo 
DM. 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Concentração de LTA em diabéticos e 

normoglicêmicos.   

           
*indica diferença entre os grupos (teste Mann-Whitney, 

p<0.05) 
 

Conclusões 
 
Pacientes diabéticos possuem um nível mais elevado de 
LTA do que os normoglicêmicos. Além desses níveis 
elevados o LTA modulou os níveis crescentes das 
citocinas IL-17 e MMP-2 e diminuiu os da IL-10. 
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