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RESUMO 

 

A doença periodontal e o diabetes compartilham mecanismos imuno-inflamatórios 

crônicos semelhantes e possuem uma relação bidirecional bem estabelecida na literatura. 

A terapia probiótica, que por sua vez exerce efeitos sobre o microbioma e também sobre 

o sistema imune do hospedeiro, tem sido sugerida como uma alternativa ou complemento 

à terapia periodontal não cirúrgica. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do 

Lactobacillus rhamnosus EM1107 sobre a inflamação e estresse oxidativo em modelo 

experimental de periodontite induzida por ligadura em ratos diabéticos. Foi realizado 

ensaio pré-clínico, in vivo, randomizado, cego e controlado, sendo composto por 45 ratos 

Wistar machos, os quais foram divididos aleatoriamente em cinco grupos com 9 animais 

cada: controle, ligadura, ligadura/DM, ligadura/EM1107, ligadura/DM/EM1107. Os 

animais foram pré-tratados com probiótico via gavagem oral durante os 30 dias de 

experimento. A indução do diabetes aconteceu através de injeção de STZ por veia peniana 

no 14º dia do experimento e a colocação da ligadura para indução da Doença Periodontal 

ocorreu no 19º dia. No 30º de experimento dos animais foram eutanasiados. As amostras 

de tecido gengival obtidas foram analisadas através do ensaio ELISA para dosagem das 

concentrações teciduais das citocinas IL-1β e TNF-α e da espectroscopia UV-VIS para 

determinação dos níveis de malondialdeído (MDA) e glutationa (GSH). Foi realizado 

também análise bioquímica para dosagem de ALT, ureia e glicose. O tratamento com L. 

rhamnosus EM1107 reduziu significativamente as concentrações de citocinas 

inflamatórias IL-1β e TNF-α nos grupos tratados com L. rhamnosus EM1107 (p < 0,05). 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos em relação a 

modulação do estresse oxidativo (p>0,05). A análise dos parâmetros bioquímicos revelou 

diferença estatisticamente significativa apenas para a dosagem de glicose entre os grupos 

diabéticos e não diabéticos (p<0,001). Esse estudo sugere efeito anti-inflamatório do 

Lactobacillus rhamnosus EM1107 na periodontite induzida por ligadura em ratos 

diabéticos. 

Palavras-chave: Periodontite. Diabetes. Probiótico. Inflamação. Biologia. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Periodontal disease and diabetes share similar chronic immune-inflammatory 

mechanisms and have a well-established bidirectional relationship in the literature. 

Probiotic therapy, which in turn has effects on the microbiome and also on the host's 

immune system, has been suggested as an alternative or complement to non-surgical 

periodontal therapy. The aim of this study was to evaluate the effects of Lactobacillus 

rhamnosus EM1107 on inflammation and oxidative stress in an experimental model of 

ligature-induced periodontitis in diabetic rats. A preclinical, in vivo, randomized, blinded 

and controlled trial was carried out, consisting of 45 male Wistar rats, which were 

randomly divided into five groups with 9 animals each: control, ligation, ligature / DM, 

ligation / EM1107, ligature / DM / EM1107. The animals were pre-treated with probiotic 

via oral gavage during the 30 days of the experiment. The induction of diabetes occurred 

through injection of STZ through a penile vein on the 14th day of the experiment and the 

placement of the bandage to induce Periodontal Disease occurred on the 19th day. In the 

30th experiment the animals were euthanized. The gingival tissue samples obtained were 

analyzed using the ELISA assay to measure tissue concentrations of cytokines IL-1β and 

TNF-α and UV-VIS spectroscopy to determine levels of malondialdehyde (MDA) and 

glutathione (GSH). Biochemical analysis was also performed to measure ALT, urea and 

glucose. Treatment with L. rhamnosus EM1107 significantly reduced the concentrations 

of inflammatory cytokines IL-1β and TNF-α in the groups treated with L. rhamnosus 

EM1107 (p <0.05). There was no statistically significant difference between the groups 

regarding the modulation of oxidative stress (p> 0.05). The analysis of the biochemical 

parameters revealed a statistically significant difference only for the glucose 

measurement between the diabetic and non-diabetic groups (p <0.001). This study 

suggests an anti-inflammatory effect of Lactobacillus rhamnosus EM1107 on ligature-

induced periodontitis in diabetic rats. 

Keywords: Periodontitis. Diabetes. Probiotic. Inflammation. Biology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A periodontite é uma doença crônica multifatorial complexa caracterizada pela 

disbiose entre a microbiota bucal e eventos pró-inflamatórios envolvendo células e 

mediadores da imunidade inata e adaptativa (CARDOSO et al., 2018; YUCEL-

LINDBERG; BÅGE, 2013), caracterizando-se pela destruição progressiva do periodonto 

de sustentação (ALBANDAR et al., 2018). Assim como a periodontite, o diabetes 

mellitus (DM), é uma doença inflamatória crônica que induz um estado pró-inflamatório 

contínuo (VICENT et al., 2018). Ambas as condições estão associadas ao aumento da 

produção de citocinas inflamatórias e do estresse oxidativo, havendo evidências de uma 

interferência bidirecional entre elas (SANZ et al., 2018).  

A terapia periodontal básica se constitui como padrão-ouro no tratamento da 

periodontite e, com relação ao manejo dos pacientes também diabéticos, já existem 

evidências científicas de que o tratamento periodontal bem-sucedido melhora o controle 

do diabetes, mas apenas em curto prazo (SANZ et al., 2018). Sendo assim, considerando 

que as duas principais estratégias para o tratamento da doença periodontal são a 

diminuição de patógenos específicos e a supressão da resposta destrutiva do hospedeiro, 

a terapia probiótica representa então um método promissor para atingir esses objetivos 

(MESSORA et al., 2013), uma vez que a interação direta com a microbiota patogênica, 

modulação da resposta imune e a síntese de produtos antimicrobianos parecem ser alguns 

de seus mecanismos terapêuticos (VIVES-SOLER; CHIMENOS-KÜSTNER, 2020).  

Os probióticos são definidos como microrganismos vivos que conferem 

benefícios à saúde humana quando consumidos em quantidade adequada (Organização 

das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e Grupo de Trabalho da OMS, 2002) 

e parecem conferir um efeito benéfico a muitas doenças infecciosas, incluindo as da 

cavidade bucal (VIVES-SOLER; CHIMENOS-KÜSTNER, 2020). Pesquisas em 

periodontia demonstraram que o uso de probióticos como coadjuvante no tratamento da 

doença periodontal é eficaz na redução de periodontopatógenos e na diminuição dos 

níveis de citocinas pró-inflamatórias (RICOLDI et al., 2015, RICOLDI et al., 2017; 

INVERCINI et al., 2018). 

Entre as espécies bacterianas consideradas probióticas, Bifidobacterium e 

Lactobacillus são as mais estudadas, dado o seu comprovado efeito antibacteriano contra 
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bactérias patogênicas (RODRIGUES et al., 2018). O Lactobacillus rhamnosus, por sua 

vez, é uma cepa probiótica intestinal bem documentada com décadas de uso seguro para 

melhorar a saúde gastrointestinal e a modulação imunológica (GORBACH, 1996; 

VANDENPLAS et al., 2015) e tem sido recentemente introduzida para controle da 

doença periodontal. Um estudo experimental in vivo observou que o uso preventivo do 

Lactobacillus rhamnosus antes da indução da doença periodontal e como único 

tratamento, suprimiu efetivamente a perda óssea e a inflamação local (GATEJ et al., 

2018). Outro ensaio clínico revelou maior redução nas médias de profundidade de 

sondagem (PS) do grupo L. rhamnosus em relação ao placebo (p<0,05) quando o 

probiótico foi utilizado de forma adjuvante (MORALES et al., 2016). 

Entretanto, a utilização da terapia probiótica para o tratamento da periodontite em 

pacientes diabéticos ainda é pouco estudada, tendo sido encontrados apenas dois ensaios 

clínicos em que os probióticos são utilizados de forma adjuvante à terapia periodontal 

não-cirúrgica (BAZYAR et al., 2020; ELSADEK et al., 2020), e nenhum estudo in vivo 

para efeito de comparação. Até o presente momento os estudos in vivo limitam-se ao 

tratamento da periodontite ou do diabetes isoladamente (MAEKAWA et al., 2014; 

OLIVEIRA et al., 2017; FARIDA et al., 2020; SEFIDGARI-ABRASI et al., 2020).  

Além disso, os poucos estudos disponíveis carecem de uma padronização do 

esquema terapêutico com relação ao tipo de cepa utilizada, dose, frequência e via de 

administração (RICOLDI et al., 2017). Nesse sentido, levando em consideração a 

utilização da terapia probiótica para o tratamento da periodontite e da inter-relação 

existente entre doença periodontal e diabetes, o objetivo do presente estudo foi avaliar os 

efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes do probiótico Lactobacillus rhamnosus 

EM1107 como prevenção e tratamento em um modelo experimental de periodontite 

induzia por ligadura em ratos diabéticos, considerando a hipótese nula de que não haverá 

diferença estatisticamente significativa na gravidade da doença periodontal em ratos que 

receberam administração probiótica sistêmica em comparação com animais que não 

receberam probióticos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A revisão de literatura foi dividida em 5 tópicos para um melhor entendimento 

sobre os efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes do Lactobacillus rhamnosus EM1107 

na periodontite experimental induzida em ratos diabéticos. Seguiu-se uma sequência de 

caracterização e patogênese das doenças abordadas e os respectivos tratamentos. O último 

tópico enfatiza a terapia probiótica propriamente dita.   

 

2.1 DOENÇA PERIODONTAL 

 

A doença periodontal é uma doença inflamatória crônica desencadeada pelo 

acúmulo de biofilme patogênico supra e subgengival, capaz de promover disbiose 

microbiana e, consequentemente, desencadear uma resposta inflamatória crônica 

exarcebada e destrutiva (JEPSEN et al., 2017; MEYLE & CHAPPLE, 2015). Apesar dos 

desafios na medição da extensão da doença periodontal entre as populações, vários 

relatórios demonstraram que esta é uma doença de impacto global, sendo considerada a 

6ª doença mais comum no mundo (KASSEBAUM et al., 2014; PETERSEN, OGAWA, 

2012). 

Na literatura já está firmemente estabelecido que o principal gatilho da 

periodontite é a presença dessas comunidades microbianas disbióticas, no entanto, além 

da influência do microbioma periodontal, outros estressores ambientais, químicos ou 

mecânicos, que causam ou promovem inflamação bucal, podem ter um papel no 

desenvolvimento da periodontite, além disso, o próprio estado de saúde sistêmico pode 

modificar a resposta do hospedeiro (HAJISHENGALLIS, 2015). Em um estado saudável, 

o desafio local e a resposta imunológica do hospedeiro são equilibrados. No entanto, se a 

patogenicidade da microbiota local é elevada pela colonização de patógenos, que 

estimulam a resposta imune do hospedeiro, a destruição do tecido é iniciada. De maneira 

geral, os eventos pró-inflamatórios ambientais e do hospedeiro favorecem um estado 

crônico de inflamação nos tecidos periodontais, que leva a lesões e, finalmente, à 

reabsorção óssea e perda dentária (CARDOSO; REIS; MANZANARES-CÉSPEDES, 

2018). 
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A lesão inicial se caracteriza pela resposta dos leucócitos residentes e células 

endoteliais ao desafio bacteriano. Nesta fase não há sinais de inflamação clínica, mas as 

alterações nos tecidos podem ser observadas histologicamente. Os produtos metabólicos 

das bactérias acionam células do epitélio juncional a produzirem citocinas e estimulam a 

produção de neuropeptídios, responsáveis pela vasodilatação local. Os neutrófilos deixam 

o ambiente vascular e migram então para o local da inflamação em resposta às 

quimiocinas liberadas (KAYAL et al., 2013). A lesão precoce segue com o aumento do 

número de neutrófilos no tecido conjuntivo e o aparecimento de macrófagos, linfócitos, 

células plasmáticas, mastócitos e a ativação de proteínas do sistema complemento. Uma 

proliferação epitelial pode ser observada histologicamente e os sinais clínicos da 

inflamação, tais como hemorragia e aumento do fluido crevicular gengival (FCG) 

começam a ser visualizados (CEKICI et al., 2014). 

A etapa seguinte consiste no estabelecimento da lesão, que pode ser considerada 

como o período de transição a partir da resposta imune inata para a resposta imune 

adaptativa. Os macrófagos, as células plasmáticas e os linfócitos T e B são dominantes, 

como imunoglobulinas e subclasses de linfócitos B. Há também um aumento na produção 

de colágeno pelos fibroblastos. Clinicamente, observa-se sangramento, alterações de cor 

e do contorno gengival. A etapa final é a transição para a periodontite, onda há uma reação 

inflamatória mais profunda, caracterizada histologicamente pela migração apical do 

epitélio juncional e perda de inserção resultando na formação da bolsa periodontal e 

presença de perda óssea alveolar (FIORELLINI; ISHIKAWA; KIM, 2006). 

 

2.1.1 Os mecanismos da imunidade inata e adaptativa na destruição periodontal 

 

A resposta inata do hospedeiro envolve inicialmente o reconhecimento de 

componentes microbianos como "sinais de perigo" pelas células hospedeiras e a 

subsequente produção de mediadores inflamatórios. Os receptores Toll-like (TLRs) são 

expressos por células residentes e leucócitos no ambiente periodontal e ativam a resposta 

imune inata pela ligação dos componentes bacterianos (lipopolissacarídeos - LPS) 

(MAHANONDA; PICHYANGKUL, 2007). Após a ativação de TLR, uma cascata de 

sinalização intracelular é estimulada, levando à ativação de fatores de transcrição e 

subsequente expressão de citocinas inflamatórias, migração de leucócitos e 
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osteoclastogênese (LIMA et al., 2010). Além dos TLRs, os receptores do domínio de 

oligomerização de ligação de nucleotídeos (NOD) e o sistema inflamassoma foram 

descritos como potenciais moléculas acessórias no desencadeamento da resposta inata do 

hospedeiro contra patógenos periodontais (garlet et al., 2010). Entre os mediadores do 

hospedeiro produzidos após o reconhecimento microbiano, as citocinas da imunidade 

inata, como Fator de Necrose Tumoral- α (TNF-α), IL-1 e IL-6, foram as primeiras a ter 

seu papel desvendado na patogênese da doença periodontal (Figura 1) (GARLET, 2010). 

 

Figura 1. As vias celulares e moleculares que ligam a resposta imune inflamatória do 

hospedeiro à progressão da doença periodontal. Natal/RN, 2020. 

Legenda: O reconhecimento do lipopolissacarídeo (LPS) periodontopatógeno por células residentes no 

ambiente periodontal (1) leva aos eventos inflamatórios iniciais, resultando na produção de citocinas pró-

inflamatórias e quimiocinas que atuam no recrutamento seletivo (2) de leucócitos para o espaço 

periodontal. Uma vez no tecido, a ativação leucocitária leva à produção adicional de citocinas e quimiocinas 

pró-inflamatórias, contribuindo para a geração de uma alça de amplificação da migração de leucócitos 

(3). Além de citocinas, subconjuntos de leucócitos também produzem quantidades substanciais de RANKL 

(4), ou induzem sua produção por células residentes, e os níveis aumentados de RANKL resultam em um 

desequilíbrio nos níveis de OPG (5), resultando no aumento da reabsorção óssea característica de lesões 

periodontais ativas. Mediadores inflamatórios produzidos por leucócitos inflamatórios também interferem 

na formação óssea acoplada (6), o que seria esperado para neutralizar o aumento da atividade 

osteoclástica. Finalmente, a reação inflamatória crônica local também resulta em um desequilíbrio 

significativo na razão MMP / TIMP (7), o que é responsável pela destruição da MEC (matriz extracelular) 

dos tecidos periodontais moles e mineralizados. Fonte: Adaptado de Garlet (2010).  
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           O TNF-α atua no processo de migração celular em vários níveis, induzindo a 

regulação positiva de moléculas de adesão e a produção de quimiocinas, que são citocinas 

quimiotáticas envolvidas na migração celular para locais infectados e inflamados 

(WAJANT et al., 2003; KINDLE et al., 2006). Além de apresentar efeito direto na 

patogênese da periodontite, o TNF-α regula positivamente a produção de outras citocinas 

clássicas da imunidade inata pró-inflamatória, como IL-1β e IL-6 (WAJANT et al ., 2003; 

GRAVES et al., 2008), que também foram caracteristicamente associadas a processos de 

migração de células inflamatórias e osteoclastogênese (GRAVES et al., 2008; Fonseca et 

al ., 2009).  

Além da resposta imune inata, as bactérias periodontais levam à mobilização de 

mecanismos de imunidade adaptativa. A resposta adaptativa do hospedeiro começa com 

o reconhecimento dos patógenos por células apresentadoras de antígenos, como células 

dendríticas (CUTLER; JOTWANI, 2004). Após a ativação, as células dendríticas 

maduras expressam moléculas co-estimulatórias e produzem padrões distintos de 

citocinas que irão determinar a subsequente polarização e ativação de linfócitos 

específicos do antígeno (CUTLER; JOTWANI, 2004). A polarização da resposta imune 

é determinada por citocinas prototípicas de cada padrão e também envolve a migração 

seletiva de subconjuntos Treg e a produção subsequente de citocinas características nos 

focos de resposta (BLUESTOONE et al ., 2009; GARLET, 2010). 

As células T-CD4 foram inicialmente subdivididas em dois subconjuntos, 

designados Th1 e Th2, com base no seu padrão de produção de citocinas. Como regra 

geral, as respostas imunológicas mediadas por células T polarizadas em um fenótipo do 

tipo Th1 são caracteristicamente celulares e pró-inflamatórias, enquanto as células Th2 

estão associadas à imunidade humoral e apresentam propriedades anti-inflamatórias 

(MURPHY; REINER, 2002). Outros estudos descreveram dois subconjuntos de células 

T-CD4 bem definidos, a saber, Th17 e Tregs (células T reguladoras), que apresentam 

papéis antagonistas como células efetoras e supressoras, respectivamente (SALLUSTO; 

LANZAVECCHIA, 2009; WEAVER; HATTON, 2009). 

O IFN-γ é a citocina assinatura das respostas do tipo Th1, sendo considerada a 

principal citocina ativadora de fagócitos, e é caracteristicamente associada à produção de 

citocinas inflamatórias e quimiocinas (MURPHY; REINER, 2002; SALLUSTO; 

LANZAVECCHIA, 2009).  O IFN-γ também estimula a formação de osteoclastos e a 

perda óssea in vivo por meio da ativação de células T induzida por antígenos ou por meio 
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da quimioatração de células RANKL (GARLET et al ., 2008 ; REPEKE et al., 2010). 

Além das células Th1, outros estudos apontam os linfócitos Th17 como um subconjunto 

de células osteoclastogênicas (YAGO et al ., 2009).  A linhagem de células Th17 é 

caracterizada como um subconjunto de células TCD4 produtoras de IL-17, que tem sido 

implicado em várias condições autoimunes e inflamatórias (SALLUSTO; 

LANZAVECCHIA, 2009). Embora alguns estudos sugiram que a IL-17 pareça ser menos 

potente como um indutor direto de metaloproteinases da matriz (MMP) do que as 

citocinas clássicas da imunidade inata, a capacidade das células Th17 de produzir IL-6 e 

regular a produção de IL-1β e TNF-α pode gerar uma alça de amplificação da inflamação, 

com conseqüente aumento da expressão de MMP e RANKL (BEKLEN et al ., 2007). 

Ao contrário da via destrutiva que envolve principalmente citocinas pró-

inflamatórias, as vias regulatórias mediadas por citocinas anti-inflamatórias podem 

controlar ou atenuar o desenvolvimento de doença peridontal. A citocina anti-

inflamatória prototípica IL-10 é amplamente expressa em tecidos periodontais 

inflamados, onde se pensa estar associada a menor gravidade da doença (GARLET et al ., 

2004). O controle da sinalização inflamatória mediada por IL-10 pode envolver a inibição 

da transcrição do RNAm do mediador inflamatório após a sinalização por TLR ou 

citocina (YOSHIMURA et al., 2003). Além da supressão das citocinas da imunidade 

inata, a IL-10 interfere diretamente na produção de IFN-γ e IL-17 pelas células T, 

demonstrando um amplo papel para essa citocina imunorreguladora (NAUNDORF et al., 

2009).  

Além do controle da reação inflamatória, a IL-10 também apresenta papel protetor 

direto na destruição tecidual, modulando os sistemas MMPs e RANK. IL-10 induz 

caracteristicamente a regulação positiva de  inibidores de metaloproteinases (TIMPs), que 

são capazes de inibir quase todos os membros da família MMP de uma forma não 

específica (CLAUDINO et al., 2008). Na verdade, acredita-se que os níveis aumentados 

de TIMP nos tecidos periodontais neutralizem as MMPs com eficácia e foram associados 

à atenuação da gravidade da doença. Além disso, a IL-10 estimula a produção de  

osteoprotegerina (OPG), o que consequentemente inibe a reabsorção óssea ao impedir o 

engajamento de RANK/RANKL (ZHANG; TENG, 2006).  

É importante ressaltar também que as citocinas pró-inflamatórias facilitam o 

recrutamento de leucócitos polimorfonucleares. Essas células liberam enzimas 

proteolíticas e espécies reativas de oxigênio (EROs) através da explosão oxidativa, 
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catalisadas pela nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato hidrogenase oxidase 

(NADPH). Os radicais livres liberados entram no ambiente extracelular e, durante seu 

curso de ação, ocorrem danos recíprocos aos tecidos hospedeiros de forma direta, através 

da oxidação de componentes vitais do tecido ou de forma indireta, por ativação de fatores 

de transcrição (VINCENT et al., 2018). 

 

2.1.2 Estresse oxidativo e Doença Periodontal 

 

Nos últimos anos, as espécies reativas de oxigênio (EROs) têm ganhado cada vez 

mais atenção, devido ao seu papel central na progressão de muitas doenças inflamatórias 

(MITTAL et al., 2014). As EROs são descritas como radicais livres de oxigênio que estão 

envolvidas no metabolismo celular normal e são continuamente gerados pelas células na 

maioria dos tecidos, sendo indispensáveis em diversos processos bioquímicos 

(LUSHCHAK, 2014).  No entanto, quando ocorre a inflamação, a produção de EROs 

aumenta drasticamente (MITTAL et al., 2014) dificultando a manutenção do equilíbrio 

oxidativo pelo sistema de defesa antioxidante. 

A doença periodontal está associada com um aumento dos níveis dos parâmetros 

do estresse oxidativo. O efeito do aumento do estresse oxidativo e a diminuição da 

capacidade antioxidante na patogênese da ruptura do tecido periodontal são demonstrados 

em soro, saliva e no fluido crevicular gengival (BALTACIOGLU et al., 2014). Estes 

níveis podem ser aumentados de acordo com o número e tipos diferentes de bactérias 

encontradas nas bolsas periodontais. Estudos indicam que o excesso de EROs e o 

esgotamento dos níveis antioxidantes no FCG são responsáveis pela ativação local da 

inflamação crônica nos tecidos periodontais e pela sua destruição (GHALLAB; HAMDY; 

SHAKER, 2015). 

Muito embora o estresse oxidativo seja definido como um desequilíbrio entre a 

produção excessiva de espécies reativas de oxigênio e uma deficiência relativa de 

antioxidantes (MIRICESCU et al., 2014), as EROs tem uma vida útil muito curta e não 

são facilmente detectadas. Por essa razão, os produtos da destruição relacionados às EROs 

e a atividade de antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos são candidatos ideais para 

avaliar as consequências de eventos relacionados com o estresse oxidativo no processo 

patológico da doença periodontal (CHEN et al., 2019).  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2017.00910/full#B65
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2017.00910/full#B60
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2017.00910/full#B65
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As EROs causam danos aos tecidos através de múltiplos mecanismos, incluindo 

danos ao DNA, peroxidação lipídica, danos às proteínas e oxidação enzimática. A 

peroxidação lipídica é um resultado importante de lesão tecidual mediada por EROs (DEL 

RIO et al., 2005). Quando as EROs interagem com os ácidos graxos poliinsaturados em 

membranas ou lipoproteínas ocorrem profundas alterações na integridade estrutural e 

função das membranas celulares (AKALIM et al., 2007). E, uma vez que a peroxidação 

lipídica é um resultado direto do estresse oxidativo, vários marcadores têm sido usados 

para monitorar este processo. O malondialdeído (MDA) é o principal e um dos mais 

estudados produtos da peroxidação de ácidos graxos poli-insaturados (BALTACIOĞLU et 

al., 2014). 

 Produtos dos radicais livres e o risco de Doença Periodontal: 

 

A peroxidação lipídica destrói os lipídios da membrana celular e inicia uma via 

de oxidação de ácidos graxos poliinsaturados, sintetizando o MDA por meio de reações 

em cadeia. O MDA, que pode indicar o estado de estresse oxidativo, é o produto primário 

e mais estável da peroxidação de ácidos graxos poliinsaturados. Estudos anteriores 

mostraram níveis elevados de MDA no soro, saliva, FCG e tecidos gengivais de pacientes 

com periodontite (MIRICESCU et al., 2014; TONGUÇ et al., 2011). Recentemente, um 

estudo caso-controle com tamanho amostral relevante (55 com periodontite e 55 controles 

saudáveis) também confirmou um aumento significativo do nível de MDA no soro dos 

pacientes com periodontite em relação aos controles(AHMADI-MOTAMAYEL et al., 

2017). Além disso, uma metanálise realizada por Chen et al. (2019) descobriu que a 

concentração de MDA aumentou acentuadamente tanto na saliva quanto no FCG de 

pacientes com doença periodontal, o que indicou que quanto mais grave o estado de 

inflamação do tecido periodontal, maior seria a concentração de MDA. 

 

 Antioxidantes enzimáticos e o risco de Doença Periodontal: 

 

Os antioxidantes estão presentes nos fluidos corporais e em todos os tecidos do 

corpo e têm função de proteção contra os radicais livres formados (CHEN et al., 2019). 

Conforme já mencionado acima, existem dois tipos de mecanismos antioxidantes, sendo 

eles o enzimático e o não-enzimático. No primeiro, as enzimas endógenas são 

responsáveis pela neutralização direta dos radicais livres, equilibrando os seus níveis e, 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2017.01055/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2017.01055/full#B3
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consequentemente, protegendo o organismo de danos teciduais. São exemplos disso, as 

enzimas catalase (CAT), a superóxido-dismutase (SOD) e a glutationa-peroxidase (GSH-

Px). Já o segundo é considerado um mecanismo secundário na redução de espécies 

reativas de oxigênio, e pode ser obtido pela via exógena em dietas ricas em frutas e 

vegetais, exemplos disso são as vitaminas lipossolúveis, vitaminas hidrossolúveis, 

bioflavonóides e oligoelementos como zinco e magnésio (MUNIZ et al., 2015).  

O metabolismo da glutationa é um dos mais importantes mecanismos de defesa 

antioxidante e a GSH-Px é a principal fonte de proteção contra o estresse oxidativo 

(HNDEK et al., 2015). Uma metanálise realizada por Chen et al. (2019) analisou duas 

das principais enzimas antioxidantes, SOD e GSH-Px, concluindo não haver diferenças 

significativas nos níveis dessas enzimas entre pacientes com periodontite e pacientes 

saudáveis. No entanto, esses resultados não foram consistentes com outros disponíveis na 

literatura (GUENTSCH et al., 2008; MIRICESCU et al., 2014; TRIVEDI et al., 2015), 

que mostraram maior ou menor atividade das enzimas antioxidantes em paciente com 

periodontite.  

Os estudos que avaliaram a capacidade antioxidantes dos indivíduos através do o 

estado antioxidante total (TOS) e da capacidade antioxidante total (TAOC) também 

mostram divergências nos resultados. Akalin et al. (2007) e Wei et al. (2010) mostraram 

que TOS na saliva e no FCG foi significativamente maior em pacientes com periodontite. 

No estudo de Zhang et al. (2015) essa diferença não foi significativa. O TAOC, por sua 

vez, é um parâmetro indireto do estresse oxidativo, entretanto é um dos parâmetros mais 

convenientes para avaliar como os antioxidantes atuam contra as EROs. Uma linha de 

evidência demonstrou que o nível de TAOC foi menor em indivíduos com periodontite 

do que no grupo controle (MIRICESCU et al., 2014; NGUYEN et al., 2016). Chapple & 

Matthews (2007) relataram que o TAOC da saliva e do FCG foi significativamente maior 

em indivíduos com periodontite. 

 

2.2 DIABETES MELLITUS 

 

O diabetes mellitus é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia 

crônica como resultado de danos à produção de insulina (diabetes mellitus tipo 1 / DMT1) 

ou resistência à insulina (diabetes mellitus tipo 2 / DMT2) e resulta em metabolismo 
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anormal de carboidratos, gorduras e proteínas (FARIDA et al., 2020). Aproximadamente, 

1 em cada 11 adultos sofre desta doença em todo o mundo e mais de 90% dos pacientes 

diabéticos são diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) (ZEINALI et al., 2020). De acordo com 

a Federação Internacional de Diabetes (IDF), 451 milhões de pessoas tinham DM em todo 

o mundo em 2017, e espera-se que o número atinja 693 milhões de adultos até 2045. 

(CHO et al., 2017).  

O desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2 tem como principal desencadeador 

a inflamação do tecido adiposo, o qual sofre modificações metabólicas, como aumento 

de lipólise, e elevação de migração e/ou diferenciação de células imunitárias inflamatórias 

residentes no tecido adiposo, entre as quais destacam-se macrófagos, linfócitos T e B, 

neutrófilos. Consequentemente, tem-se o desenvolvimento da resistência à ação da 

insulina de forma sistêmica (ACOSTA et al., 2016). Nesse sentido, a hiperglicemia 

característica dessa condição metabólica promove o aumento de mediadores 

inflamatórios e a glicosilação de proteínas, gerando inativação funcional destas, bem 

como auto-oxidação das partículas de glicose, levando à formação de radicais livres, que 

ocasionam a destruição e a disfunção de células, como as β-pancreáticas, produtoras de 

insulina. Forma-se, assim, uma importante alteração sistêmica, que não pode ser 

compensada pelo sistema antioxidante (NICOLAU; NOGUEIRA; SIMÕES, 2015).  

A inflamação crônica e o estresse oxidativo, portanto, têm sido implicados na 

fisiopatologia do diabetes mellitus (OGUNTIBEJU, 2019).  As interações complexas 

entre o estresse oxidativo e as vias inflamatórias envolvem mecanismos de amplificação 

mútua. A inflamação é a reação primária do sistema imunológico para eliminar patógenos 

a fim de restaurar as células ao estado normal. Após a ativação, as células do sistema 

imunológico inato secretam citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias que estimulam a 

produção de espécies reativas de oxigênio (EMMENDOERFFER et al., 2000).  Acredita-

se que o estresse oxidativo induzido pela hiperglicemia aumenta os níveis de proteínas 

pró-inflamatórias com macrófagos infiltrados secretando citocinas inflamatórias que 

levam à inflamação local e sistêmica (WELLEN et al., 2005). 

Consideradas como mediadores imunoinflamatórios que promovem a resistência 

insulínica, destacam-se o TNF-α, a resistina e a IL-6. As citocinas inflamatórias IL-6 e 

TNF-α são secretadas em excesso na condição de hiperplasia dos adipócitos e infiltração 

de macrófagos e linfócitos no tecido, atuando na redução da cadeia de sinalização 

insulínica, bem como alteração da homeostase energética e massa corporal, contribuindo 
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para desencadeamento do diabetes por resistência à ação da insulina (PETTO et al., 2015). 

Estudos mostram que tais mediadores agem também sobre a regulação da síntese da 

proteína C-reativa (PCR) (LACERDA; MALHEIROS; ABREU, 2016). 

Outro mediador imunoinflamatório envolvido na patogênese do diabetes é a IL-

1β, estando envolvido tanto fisiologicamente quanto em efeitos deletérios. Há uma 

importante contribuição da IL-1β, derivada de macrófagos, na inflamação pós-prandial 

aguda e aumento da secreção de insulina pós-prandial através do receptor IL-1 das células 

β, sendo sua ação dependente de glicose e insulina. Tanto a insulina quanto a IL-1β têm 

sido vistas como reguladoras das concentrações glicose, sendo a IL-1β estimuladora, 

preferencialmente, da absorção de glicose nas células imunitárias (DROR et al., 2017). 

O estresse oxidativo, por sua vez, leva à inativação de proteínas ou enzimas, como 

SOD, GPX e CAT e a redução dessas proteínas promove estresse oxidativo 

(OGUNTIBEJU, 2019). Em um estudo para investigar o papel do estresse oxidativo no 

diabetes, os pacientes diabéticos selecionados foram diagnosticados com teste oral de 

tolerância à glicose e / ou submetidos a agentes anti-hiperglicêmicos. O grupo controle 

era composto por indivíduos sem diabetes, doença cardiovascular, renal ou respiratória. 

Os autores relataram que o estresse oxidativo é significativo em diabéticos e no 

desenvolvimento de complicações associadas (DAYRE et al., 2016). 

Os resultados de estudos atuais também sugerem que pacientes com diabetes 

mellitus tipo 2 têm um microbioma intestinal alterado em comparação com indivíduos 

saudáveis  (SIRCANA et al., 2018; SABATINO et al., 2017). A composição do 

microbioma intestinal é afetada por vários fatores ambientais, como dieta e medicamentos 

(ROTHSCHILD et al., 2018). Devido aos enormes impactos da microbiota intestinal no 

diabetes e em outras doenças crônicas, uma série de abordagens terapêuticas direcionadas 

ao microbioma está sendo recentemente explorada. Isso inclui intervenções probióticas, 

que são medidas relativamente seguras e não invasivas na modulação do microbioma 

intestinal (KOOTTE et al., 2012; KRISTENSEN et al., 2016).  

 

2.3 INTERRELAÇÃO DOENÇA PERIODONTAL E DIABETES MELLITUS 
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O diabetes e a doença periodontal são doenças crônicas não transmissíveis 

intimamente relacionadas que apresentam alta prevalência no mundo, comprometendo 

seriamente a qualidade de vida da população afetada (GENCO et al., 2005). A associação 

entre elas é conhecida há muito tempo e possui associação bidirecional: o diabetes é 

considerado um fator modificador da periodontite e a periodontite é uma complicação do 

diabetes, de maneira que a doença periodontal é considerada a 6ª complicação do diabetes 

e, não obstante, piora o controle metabólico do diabetes e aumenta o risco de 

complicações nos pacientes diabéticos, principalmente renais e cardiovasculares 

(CULLINAN; SEYMOUR, 2013; LALLA; PAPAPANOU, 2011; CHAPPIE; GENCO, 

2013). Dentro desse contexto, o termo “medicina periodontal”, usado para descrever 

como a inflamação periodontal pode afetar a saúde extra oral, vem se popularizando cada 

vez mais (BECK et al., 2019). 

Vários estudos mostraram uma maior prevalência de periodontite em pacientes 

diabéticos, bem como uma maior gravidade da doença periodontal em pacientes 

diabéticos (NAZIR, 2017; TAYLOR; PRESHAW; LALLA, 2013). Os mecanismos 

fisiopatológicos envolvidos resultam da hiperglicemia crônica, procedendo em 

diminuição da função dos macrófagos e neutrófilos, acúmulo de produtos da glicosilação 

avançada e da inflamação (PRESHAW; FOSTER; TAYLOR, 2007), conforme pode ser 

observado na Figura 2. 

 

Figura 2. Rede de possíveis mecanismos envolvidos na patogênese da 

periodontite no diabetes. Natal/RN, 2020. 
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Fonte: Adaptado de Taylor et al. (2013). 

 

O estado hiperglicêmico que caracteriza o diabetes tem vários efeitos deletérios. 

Ele conduz a formação de produtos finais de glicosilação avançada irreversíveis (AGEs) 

e a expressão de seu principal receptor de sinalização RAGE. Essa interação, por sua vez, 

leva à disfunção das células imunológicas, altera o fenótipo e a função de outras células-

chave do periodonto e contribui para o desequilíbrio de citocinas com o aumento da 

geração de citocinas pró-inflamatórias (TAYLOR et al., 2013; SONNENSCHEIN; 

MEYLE, 2015). Além disso, os produtos finais de glicosilação avançada que se 

acumulam nos tecidos periodontais aumentam a ligação cruzada das proteínas de 

colágeno e aumentam a explosão respiratória nos neutrófilos, interrompendo assim a 

função de barreira normal e a integridade dos tecidos. O resultado dessa resposta 

inflamatória exagerada em diabéticos é a eliminação ineficiente de bactérias patogênicas 

da bolsa periodontal, resultando na destruição contínua do tecido periodontal (ESEN et 

al., 2012; BALTACIOĞLU et al., 2014; VICENT et al., 2019; SANTAMARIA-JR et al., 

2019). 

A hiperglicemia também contribui para níveis aumentados de espécies reativas de 

oxigênio e um estado de estresse oxidativo, tanto direta quanto indiretamente por meio 

do eixo AGE/RAGE, promovendo mudanças quantitativas e qualitativas nos perfis de 

citocinas. Finalmente, a hiperglicemia modula a razão RANKL/OPG, novamente direta 

e indiretamente por meio do eixo AGE/RAGE, inclinando a balança para inflamação e 

destruição intensificadas (GRAVES et al., 2005; TAYLOR et al., 2013; PRESHAW; 
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BISSETT, 2020). Todos esses itens, complementados pelos efeitos das mudanças 

ecológicas no biofilme subgengival e nas adipocinas circulantes geradas devido à 

adiposidade e dislipidemia associadas ao diabetes, conduzem este ciclo vicioso de 

disfunção celular e inflamação. O resultado final é uma perda de equilíbrio, onde ocorre 

uma maior destruição do tecido periodontal e um reparo prejudicado (TAYLOR et al., 

2013; PRESHAW; BISSETT, 2020). 

O estudo de Jiang et al. (2013) investigou as mudanças dinâmicas nos níveis 

TNF- α, IL-1β e LPS no fluido crevicular gengival de ratos em um modelo de diabetes 

mellitus e periodontite, induzidos respectivamente por strepzotocina e ligadura. Os 

resultados desse estudo mostraram níveis mais elevados de TNF- α, IL-1β e LPS e 

aumento da perda óssea alveolar no grupo 1 (DP + DM) em comparação com o grupo 2 

(DP), grupo 3 (DM) e grupo 4 (Controle) (p <0,05). Corroborando com um estudo 

anterior de Duarte et al. (2007), que encontrou níveis significativamente mais altos de IL-

1β, IL-8 e TNF-α nos indivíduos portadores de diabetes e periodontite em comparação ao 

grupo apenas com doença periodontal (p < 0,001). Além disso, afim de avaliar o impacto 

do diabetes sobre a perda óssea na área de inflamação, o estudo de Fu & He (2013), que 

mensurou o número de osteoclastos na superfície do osso alveolar na periodontite 

diabética experimental em ratos, observaram que houve um aumento significativo no 

grupo periodontite associado ao diabetes em comparação ao grupo apenas com 

periodontite (p<0,05).  

 

2.4 TERAPIA PERIODONTAL  

 

A terapia periodontal não cirúrgica, considerada padrão-ouro no tratamento da 

doença periodontal, consiste na raspagem e alisamento corono-radicular (RACR) 

combinada com orientações de higiene oral, afim de remover os depósitos de biofilme 

nas superfícies afetadas. O objetivo final desse tratamento é reduzir a infecção, debelar a 

inflamação e criar um quadro clínico compatível com a saúde periodontal (KEESTRA et 

al., 2014; DONOS et al., 2020).  

Entretanto a sustentabilidade e previsibilidade desse resultado depende de vários 

fatores, incluindo a remoção eficiente do biofilme, a resposta individual do paciente, 

cuidados de higiene pessoal e cuidados de manutenção de rotina (LANG; SALVI; 

SCULEAN, 2019), isso porque a periodontite atualmente não é mais meramente definida 

https://onlinelibrary-wiley.ez18.periodicos.capes.gov.br/doi/full/10.1111/jcpe.13232#jcpe13232-bib-0048
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como uma doença induzida por patógenos, e sim como uma consequência da resposta 

imune descontrolada e do estresse oxidativo. Sendo assim o controle da inflamação tem 

um papel central no tratamento da periodontite, pois é provável que influencie tanto a 

disbiose quanto a progressão da doença (DONOS et al., 2020). Por essa razão, a 

modulação da imunidade do hospedeiro visando à restauração da homeostase tecidual 

através de terapias complementares ou adjuvante podem ser úteis para solucionar ou inibir 

os mecanismos inflamatórios (SULIJAYA et al., 2019).  

A evidência atual aponta para uma melhora dos parâmetros periodontais clínicos 

e dos mediadores inflamatórias locais após a terapia não cirúrgica padrão, mesmo em 

pessoas com diabetes mal controlado (SANZ et al., 2018). Fatores-chave em potencial 

que são considerados mediadores entre a inflamação periodontal e a homeostase da 

glicose incluem IL-6, TNF-α e PCR, bem como espécies reativas de oxigênio, conforme 

pode ser observado na Figura 3. Todos esses mediadores estão implicados na sinalização 

e resistência à insulina prejudicadas (ALLEN et al., 2011). 

 

Figura 3. Representação esquemática dos potenciais mecanismos de controle do 

tratamento periodontal sobre a diabetes em pacientes com periodontite. Natal/RN, 2020. 
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Fonte: Adaptado de POLAK; SHAPIRA, 2017. 

 

Nesse sentido, alguns estudos já concluíram que há evidências de que o tratamento 

periodontal exerce efeito sobre o controle glicêmico em paciente diabéticos 

(ENGEBRETSON; KOCHER, 2013; ARTESE et al., 2015; MADIANOS; 

KOROMANTZOS, 2018; BAEZA et al., 2019) através da redução dos níveis séricos de 

TNF ‐ α, PCR e HBA1c em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2, e relatou uma 

melhora no controle metabólico sistêmico através da redução dos níveis séricos de PCR. 

Outros estudos relatam que ainda não existem dados suficientes para demonstrar que este 

efeito se mantém além dos 6 meses, além disso nenhum limite específico de resolução da 

doença periodontal foi estabelecido como necessário para realizar uma redução de HbA1c 

(SANZ et al., 2018). O estudo de Sanz et al. (2018) relata que os limites de melhora nos 

parâmetros clínicos periodontais necessários para conferir reduções significativas dos 

níveis de HbA1C devem ser estudados em futuros ensaios clínicos randomizados.   

 

2.5 TERAPIA PROBIÓTICA   

  

A relação bidirecional existente entre periodontite e diabetes têm estimulado os 

profissionais de saúde a buscarem tratamento alternativos ou complementares para o 

manejo dessas duas condições inflamatórias crônicas (VIVES-SOLER; CHIMENOS-

KÜSTNER, 2020), uma vez que as evidências sobre o efeito da terapia periodontal não 

cirúrgica nas medidas periodontais e HbA1c em pacientes com diabetes e periodontite 

ainda são baixas (NAVARRO‐SANCHEZ et al., 2007; KOROMANTZOS et al., 2011).  

Recentemente, o uso de probióticos para melhorar o perfil metabólico, o estado 

periodontal, fatores inflamatórios e biomarcadores de estresse oxidativo têm recebido 

grande atenção (ROVAI et al., 2016; VIVES-SOLER; CHIMENOS-KÜSTNER, 2020).  

Estudos preliminares mostram resultados promissores através do uso de probióticos 

(ADAMS, 2010), que têm sido propostos afim de restaurar o equilíbrio ecológico 

microbiano bucal, cujo mecanismo exato de ação na cavidade bucal não é totalmente 

compreendido: pode haver uma interação direta com o biofilme através da produção de 

antimicrobianos e adesão competitiva, além de uma ação indireta, modulando a 

imunidade do hospedeiro (VIVES-SOLER; CHIMENOS-KÜSTNER, 2020). 
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Com relação aos ensaios clínicos disponíveis na literatura a respeito da utilização 

da terapia probiótica para tratamento da periodontite, a maioria deles faz uso dos 

probióticos como terapia adjuvante à terapia periodontal básica (TEKCE et al., 2015; 

MORALES et al., 2016; INVERCINI et al., 2018; MORALES et al., 2018). Entretanto, 

alguns estudos in vivo que fazem uso dos probióticos como monoterapia no tratamento 

da periodontite têm mostrado resultados promissores indicando que, comparado ao grupo 

sem tratamento, animais com periodontite que receberam apenas terapia probiótica 

revelaram redução tanto na magnitude da resposta inflamatória local quanto na destruição 

do tecido (GARCIA et al., 2016). Além disso foi verificada perda óssea 

significativamente reduzida (MAEKAWA et al., 2014; MESSORA et al., 2014) e menor 

expressão de TNF-α, fator nuclear kappa B (OLIVEIRA et al.,2017) e IL-1β, IL-6 e IL-

17 nos grupos teste (DP + PROB) em relação ao controle (DP) (p<0,05) (MAEKAWA et 

al., 2014).  

O Lactobacillus constitui-se como o gênero mais comumente usado. Estudos in 

vitro demonstraram que cepas orais de Lactobacillus, incluindo Lactobacillus 

rhamnosus, apresentam forte efeito inibitório contra patógenos periodontais gram-

negativos (TEANPAISAN et al., 2011).  Foram encontrados dois estudos que utilizaram 

a cepa Lactobacillus rhamosus para tratamento adjuvante da periodontite (MORALES et 

al., 2016; MORALES et al., 2018). Ambos fizeram uso da terapia probiótica de forma 

sistêmica durante 3 meses e relataram ganhos de nível de inserção clínica (NIC) e redução 

na profundidade de sondagem (PS) das bolsas periodontais no grupo teste, porém sem 

diferenças significativas (p>0,05). No entanto, é importante ressaltar que no estudo de 

Morales et al. (2016) apenas o grupo teste teve reduções estatisticamente significativas 

no número de pacientes com DP> 6 mm, um parâmetro comumente usado para determinar 

a necessidade de cirurgia periodontal e, portanto, o tratamento probiótico diminuiu a 

necessidade de uma fase cirúrgica após terapia inicial. 

Outros ensaios clínicos conseguiram obter resultados clínicos favoráveis à 

utilização da terapia probiótica, como o estudo de Invercini et al. (2018), que mostrou 

que o grupo Controle (RACR + placebo) apresentou níveis mais elevados de IL ‐ 1β (30 

e 90 dias) e de IL ‐ 8 (30 dias) quando comparado ao grupo Teste (RACR + probiótico). 

Outros dois ensaios clínicos foram capazes de constatar uma diminuição dos níveis de IL-

1β no FCG de pacientes tratados com probiótico quando comparados aos respectivos 

grupos controle (SZKARADKIEWICZ; STOPA; KARPIŃSKI, 2014).   

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpe.12995#jcpe12995-bib-0042
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Com relação ao manejo do Diabetes, uma revisão sistemática recente e metanálise 

de ensaios clínicos randomizados relataram uma mudança significativa no metabolismo 

da glicose e melhora no perfil lipídico através de intervenções probióticas (TABRIZI et 

al., 2018). Yoo & Kim (2016) mostraram que probióticos podem afetar distúrbios 

metabólicos, incluindo diabetes mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares, pela melhoria 

do microbioma intestinal, levando à regulação da sinalização de insulina. 

O estudo de Bordalo et al. (2017) investigou o efeito do dahi, um produto lácteo 

fermentado contendo Lactobacillus acidophilus NCDC14 e L. casei NCDC19 (108 UFC 

/ g) na progressão da diabetes induzida por streptozotocina (STZ) em ratos por 28 dias. A 

utilização do probióticos dahi suprimiu significativamente os danos oxidativos induzidos 

pela STZ nos tecidos pancreáticos, inibindo a peroxidação lipídica e a formação de óxido 

nítrico e preservando os mediadores antioxidantes, como o conteúdo de glutationa e as 

atividades da superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase 

(GPX) (YDAV et al., 2008). Neste estudo (BORDALO et al., 2017), um efeito 

dependente da dose no controle glicêmico também foi relatado após a ingestão de 

probióticos. Os níveis de glicose no sangue diminuíram de 4480 para 3620 mg / L (com 

107 UFC / d) e 3040 mg / L (com 109 UFC / d) em modelos animais DM induzidos por 

STZ tratados com L. reuteri GMN-32 (LIN et al., 2014) (LIVIA et al., 2017). 

Conforme pode-se observar nesta revisão, nos últimos anos, diferentes estudos 

clínicos randomizados e ensaios in vivo têm sido propostos com a intenção de testar 

diferentes terapias para o tratamento da doença periodontal, da diabetes e também das 

duas condições de forma associada (SABATINI et al., 2017; MAMMEN et al., 2017; 

SILVA et al., 2015; ELBURKI et al., 2017). No entanto, quando se trata da utilização da 

terapia probiótica no tratamento da periodontite e diabetes, concomitantemente, apenas 

dois ensaios clínico (BAZYAR et al., 2020; ELSADEK et al., 2020) disponíveis na 

literatura estão disponíveis e não foram encontrados quaisquer estudos in vivo.  

O estudo de Bazyar et al., (2020) teve por objetivo investigar se a suplementação 

simbiótica de forma complementar à terapia periodontal básica seria útil no tratamento 

de periodontite e biomarcadores do estresse oxidativo em pacientes com diabetes mellitus 

tipo 2. Os grupos foram dividido em grupo intervenção e controle, no qual ambos foram 

tratados previamente através de RACR. O grupo intervenção consumiu uma cápsula/dia 

do suplemento probiótico e o grupo controle consumiu cápsulas de placebo, ambos 

durante 8 semanas. Os resultados desse estudo mostraram que a terapia probiótica de 
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forma complementar à terapia periodontal básica resultou em uma diminuição 

significativa nas médias de IL-1β, MDA e NIC (p <0,05). Além disso, no grupo de 

intervenção foi observada uma redução significativa no índice de placa (p = 0,035) e no 

sangramento à sondagem (p = 0,04) em comparação com o grupo controle. 

O ensaio clínico de Elsadek et al. (2020) até o presente momento se constitui como 

o primeiro ensaio clínico que avalia e compara a eficácia da terapia fotodinâmica e terapia 

probiótica como adjuvante ao tratamento periodontal não cirúrgico em pacientes com 

periodontite e diabetes tipo 2, no entanto não avaliou parâmetros relativos às citocinas 

inflamatórias ou estresse oxidativo. Os pacientes desse estudo foram divididos 

randomicamente em 3 três grupos: 1) RACR + TFDA adjuvante; 2) RACR + TP 

adjuvante; 3) RACR. Os pacientes do Grupo PROB receberam comprimidos probióticos 

na forma de duas cepas de L.reuteri em uma dose padrão de 2 × 10   UFC / comprimidos 

durante 3 semanas. Os resultados desse ensaio clínico reveleram que, em relação à linha 

base, foi observada melhora de todos os parâmetros clínicos avaliados nos três grupos 

(p<0,05). No entanto, a análise intergrupo revelou que apenas o grupo 1 (RACR + TFDA) 

conferiu benefício adicional na redução da profundidade das bolsas periodontais 

profundas (p=0,0006) e redução nos níveis de HbA1c (p=0,039).  

Nesse contexto, um outro ensaio clínico randomizado recente é o de Sabatini et 

al. (2017), que fornece-nos informações sobre a utilização de probióticos orais no 

tratamento da gengivite em pacientes diabéticos, cujo objetivo foi avaliar se uma 

combinação específica de probióticos Lactobacillus reuteri seria útil no tratamento da 

gengivite em paciente diabéticos, de forma que os pacientes de ambos os grupos 

receberam apenas instruções de higiene oral e o grupo teste recebem também a terapia 

probiótica. Os resultados desse estudo mostram que, após 30 dias do início do tratamento, 

a redução de biofilme e do sangramento à sondagem foram estatisticamente significantes 

no grupo teste em relação ao controle (p<0,05), corroborando com os resultados 

encontrados no estudo de Bazyar et al. (2020). 

Dessa forma, uma vez que a utilização da terapia probiótica para o tratamento da 

doença periodontal em pacientes diabéticos ainda é pouco estudada e que os poucos 

estudos disponíveis apresentam uma grande heterogeneidade com relação aos esquemas 

terapêuticos utilizados, juntamente com uma ausência de dados microbiológicos e 

imunológicos (RICOLDI et al., 2017; HO et al., 2020), faz-se necessário novos estudos 

para determinar a eficácia da terapia probiótica no cuidado da periodontite diabética. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a atividade anti-inflamatória e antioxidante do probiótico Lactobacillus 

rhamnosus EM1107 em modelo experimental de periodontite induzida por ligadura em 

ratos diabéticos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a condição sistêmica dos animais através da dosagem glicose, 

TGP/ALT e uréia em animais com doença periodontal, com e sem diabetes, 

tratados ou não com o Lactobacillus rhamnosus EM1107. 

 Avaliar os níveis gengivais de citocinas IL-1ß e TNF-α em modelo 

experimental de periodontite em animais com e sem diabetes, tratados ou 

não com o Lactobacillus rhamnosus EM1107; 

 Avaliar o estresse oxidativo através dos níveis gengivais de Malondialdeído 

(MDA) e Glutationa (GSH) em modelo experimental de periodontite 

induzida por ligadura em ratos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

 

 Os protocolos de experimentação foram submetidos e aprovados pela Comissão 

de Ética no Ensino e Pesquisa em Animais (CEUA) – UFRN, segundo protocolo 

033/2019, certificado nº 181.033/2019 (em anexo).  

 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

 Os experimentos e as análises laboratoriais, incluindo o preparo e manipulação 

dos animais, a coleta de materiais orgânicos e diferentes tipos de análises, foram 

realizados no laboratório de Farmacologia do Centro de Biociências – UFRN, com o 

auxílio dos Departamentos de Bioquímica, Morfologia e Microbiologia do mesmo centro.  

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ANIMAIS E DESENHO EXPERIMENTAL 

 

 O experimento se caracteriza como um ensaio pré-clínico, in vivo, randomizado, 

cego e controlado por placebo, sendo constituído por 95 ratos Wistar machos (Rattus 

norvergicus) fornecidos pelo Biotério Central do Centro de Biociências e do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com 

aproximadamente 180-220g de massa corpórea e idade de 60 dias.  

Os animais foram mantidos em condições ambientais de umidade (45-55%) e 

temperatura (22ºC ±2ºC) controladas com ciclo claro/escuro padrão de 12/12horas, sendo 

fornecida água e ração para animais de laboratório (Purina – Nuvilab CR-1autoclavável; 

Nuvital, SP, Brasil) ad libitum, conforme resolução RDC nº 274 de 22 de setembro de 

2005 de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  

 Os animais foram divididos randomicamente em cinco grupos experimentais 

(n=19), conforme detalhado no Quadro 1. O protocolo experimental de acordo com a 

sequência cronológica realizada nesse estudo encontra-se elucidado na Figura 4. 
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Quadro 1. Divisão dos animais por grupo. Natal/RN, 2020. 

 

C 

O 

N 

T 

R 

O 

L 

E 

Grupos Descrição 

Controle Os animais não foram submetidos à indução da doença periodontal ou 

diabetes. A gavagem foi realizada com água destilada durante 30 dias. 

Ligadura + 

água destilada 

Os animais foram submetidos apenas à indução de Doença Periodontal 

no 19º. A gavagem foi realizada com água destilada durante 30 dias. 

Ligadura + DM 

+ água 

destilada 

Os animais foram submetidos à indução do Diabetes no 14º dia e da 

Doença Periodontal no 19º dia do experimento. A gavagem foi 

realizada com água destilada durante 30 dias. 

 

T 

E 

S 

T 

E 

 Ligadura + L. 

rhamnosus 

Os animais foram submetidos apenas à indução de Doença Periodontal 

no 19º dia. A gavagem foi realizada com Lactobacillus rhamnosus 

EM1107 durante 30 dias. 

Ligadura + DM 

+ L. rhamnosus 

Os animais foram submetidos à indução do Diabetes no 14º dia e da 

Doença Periodontal no 19º dia do experimento. A gavagem foi 

realizada com Lactobacillus rhamnosus EM1107 durante 30 dias.   

Fonte: Autor, 2020. 

 

 

Figura 4. Delineamento do modelo experimental de periodontite em ratos diabéticos 

tratados com probiótico Lactobacillus rhamnosus EM1107. Natal/RN, 2020. 
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Fonte: Autor, 2020. 

 

4.4 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

  

4.4.1 Preparo e administração do probiótico 

 

O probiótico Lactobacillus rhamnosus EM1107 foi fornecido pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, Rio de Janeiro, Brasil). O 

microrganismo foi incubado por 48h a 37 °C em ágar MRS em condições anaeróbicas. A 

cepa probiótica foi inoculada em caldo MRS por 18h a 37 °C, depois lavada duas vezes 

em centrífuga refrigerada (4500g, 15min, 4 °C) e novamente suspenso em solução salina. 

A fim de confirmar os níveis desejados do probiótico (1×109UFC/mL), a cepa foi diluída 

(10-1-10-9) e a densidade óptica em um comprimento de onda de 625nm (OD625) foi lida 

em um espectrofotômetro (SF200DM-UV-Vís, Bel Engineering, Moza, Itália). Para 

estimar UFC/mL em cada leitura de OD625, uma amostra de cada diluição foi plaqueada 

em ágar MRS suplementado com cisteína-HCL (0,05g/100mL) (SigmaAlddrich, St. 

Louis, MO, EUA), seguido de incubação por 48h em 37 °C em condições anaeróbicas 

(ROLIM et al., 2015).  
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A administração de Lactobacillus rhamnosus em uma contagem de 1x109 

UFC/200µL/rato foi realizada via oral em gavagens diárias durante 30 dias, iniciadas no 

1º dia do experimento até o dia da eutanásia dos animais (KOBAYASHI et al., 2017). 

 

 

4.4.2 Indução de Diabetes 

 

O diabetes foi induzido pela administração de Streptozotocin/STZ (Sigma-

Aldrisch) através da veia peniana, dissolvido em tampão citrato de sódio (0,01 M, pH 4.5) 

na concentração de 40 mg/kg de peso corporal sob anestesia geral, com inalação de 

isoflurano a 3% (BORTOLIN et al., 2015), conforme pode ser observado na figura 5. 

Volume igual de salina 0,9% foi administrado nos grupos controle. O nível sérico de 

glicose foi medido por um glicosímetro (On Call® Plus, Acon Biotech, China) após cinco 

dias da administração de STZ por meio da coleta de uma amostra de sangue obtida através 

de punção caudal. Somente após atingir a estabilidade da glicose plasmática de ≥300 

mg/dL, os animais foram considerados diabéticos e selecionados para estudos posteriores 

da doença periodontal (DANTAS et al., 2006).  

 

Figura 5. Sequência de indução do Diabetes. Natal/RN, 2020. 
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Legenda: O diabetes foi induzido pela administração de Streptozotocin/STZ (Sigma-Aldrisch) através da 

veia peniana sob anestesia geral inalação de isoflurano a 3%. Fonte: Autor, 2020. 

 

 

4.4.3 Modelo de periodontite experimental induzida por ligadura 

 

A Doença Periodontal (DP) foi induzida com colocação de fio de sutura nylon 3.0 

estéril (Polysuture, NP45330, São Paulo, Brasil) na face cervical do segundo molar 

esquerdo de ratos, de maneira que o nó cirúrgico permaneceu voltado para a face 

vestibular da cavidade oral do animal (Figura 6). Em todos os animais, a ligadura foi 

inspecionada a cada dois dias e reposicionada, se necessário, para manter a ligadura 

durante todo o período experimental.  

Para esse propósito, foi utilizado o modelo de Doença Periodontal desenvolvido 

por vários autores (CRAWFORD; TAUBMAN; SMITH, 1978; SAMEJIMA; EBIDU; 

OKADA et al., 1990) e modificado pelo laboratório de Farmacologia da Inflamação e do 

Cancêr (LAFICA) do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, Faculdade de 

Medicina do Ceará (LIMA, et al., 2000; LEITÃO, et al., 2004). Para realização desse 

protocolo os animais foram submetidos a anestesia através de injeção intraperitoneal (i.p.) 

de Cloridrato de Ketamina 10% (80mg/kg, Vetnil, São Paulo, Brasil) e Cloridrato de 
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Xilazina 2% (10mg/kg, Calmium, São Paulo, Brasil). No 11o pós-indução da doença 

periodontal aconteceu a eutanásia dos animais.  

 

Figura 6. Sequência da indução da periodontite. Natal/RN, 2020. 

Legenda: Anestesia inicial i.p. com Cloridrato de Ketamina 10% e Cloridrato de Xilazina 2%. Foi utilizado 

um fio de sutura de nylon 3.0 estéri na região cervical do segundo molar superior esquerdo. O nó foi mantido 

na face vestibular.  Fonte: Autor, 2020. 

 

 

4.4.4 Eutanásia dos animais e coleta das amostras biológicas 

 

No 30º dia após o início do experimento os animais foram inicialmente 

anestesiados através de i.p. de Cloridrato de Ketamina 10% (80mg/kg, Vetnil, São 

Paulo, Brasil) e Cloridrato de Xilazina 2% (10mg/kg, Calmium, São Paulo, Brasil) para 

obtenção de amostra de sangue de 5mL de cada animal através de punção cardíaca para 

posterior análise bioquímica dos níveis plasmáticos de glicose, TGP/ALT e ureia.   

Em seguida, através de uma sobredosagem de Cloridrato de Ketamina 10% 

(80mg/kg, Vetnil, São Paulo, Brasil) e Cloridrato de Xilazina 2% (10mg/kg, Calmium, 

São Paulo, Brasil), os animais foram eutanasiados e as amostras de tecido gengival e 

maxilares dos animais foram coletadas e destinadas para diferentes as análises relatadas 

abaixo (MESSORA et al., 2013; MENDI et al., 2014). 

 Após a eutanásia dos animais, o tecido gengival e as maxilas foram removidas e 

separadas de acordo com a análise a que se destinava, conforme ilustrado na figura 7.  As 

amostras de tecidos gengivais (uma amostra por animal) foram cuidadosamente 

removidas do tecido ósseo da região entre os primeiros e segundos molares esquerdos da 
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face vestibular, congeladas a - 80ºC e destinadas para análises de citocinas, níveis de 

MDA e de GSH. Para cada grupo, um total de 9 amostras de tecido gengival foram obtidas 

para realização das análises de citocinas e estresse oxidativo. 

 

 

Figura 7. Divisão das amostras por grupo de 9 animais. Natal/RN, 2020. 

Fonte: Autor, 2020. 

 

 

4.5 TIPOS DE ANÁLISE 

 

4.5.1 Análise das concentrações teciduais de IL-1β e TNF-α (ELISA) 

 

Amostras gengivais (3 por grupo) foram obtidas da região dos molares superiores 

esquerdos e armazenadas a -80ºC para posterior análise. Em seguida, essas amostras 

foram homogeneizadas e processadas (SAFIEH-GARABEDIAN et al., 1995). Os níveis 

de IL-1β e TNF-α foram obtidos com a utilização dos kits comerciais de ELISA (R&D 

Systems, Minneapolis, MN). 

Placas de microtitulação foram revestidas durante a noite a 4ºC com anticorpos de 

ratos anti IL-1β e TNF-α. Em seguida as placas foram lavadas três vezes com tampão 

de lavagem (0,05% de Twwen® 20 em PBS, pH 7,2 – 7,4); realizou-se bloqueio dos 

9 animais

3 amostras 
Citocinas

3 amostras 

GSH

3 amostras 

MDA
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poços por adição de 100 µL de reagente diluente (1% de BSA em PBS, pHh 7,2 – 7,4) 

por 1 hora em temperatura ambiente. As placas foram lavadas três vezes com tampão 

de lavagem e em seguida foram adicionados amostras e padrões e incubadas durante 2 

horas à temperatura ambiente. Logo após, as placas foram novamente lavadas três vezes 

com tampão de lavagem e adicionado 100 µl do anticorpo de detecção diluído em cada 

poço, durante 2 horas. Em seguida, lavadas três vezes com tampão de lavagem, 

adicionada 100 µL de estreptavidina-HRP (1:5000) em cada poço, durante 20 minutos 

à temperatura ambiente no escuro.  

Logo após foram realizadas as últimas três lavagens com tampão e adicionou-se 

100 µL do substrate solution a cada poço durante 20 minutos em temperatura ambiente. 

A reação enzimática foi parada com 50 µL de H2SO4 e as medições foram realizadas 

com a absorbância a 450 nm.   

 

4.5.2 Análise do estresse oxidativo – Dosagem de Malondialdeído (MDA) 

 

Malondialdeído (MDA) é um produto final da peroxidação lipídica utilizado para 

quantificar o aumento de radicais livres nas amostras gengivais. O conteúdo de MDA foi 

medido através do ensaio descrito por Esterbauer e Cheeseman, 1990. As amostras (3 

para cada grupo) foram suspensas em tampão Trisma 1:5 (w/v) e cortadas com tesoura 

durante 15 seg sobre uma placa acondicionada com gelo. A suspensão resultante foi 

homogeneizada durante 2 minutos através de um homogeneizador e foi centrifugada a 

2500 x g a 4ºC durante 10 minutos. Combinou-se 300µL do sobrenadante resultante de 

cada amostra com 750μl do reativo cromogênico [1-metil-2-fenilindol 10,3 mM em 

acetonitrilo 3:1 + 225μl de HCl (37%)] em tubos de eppendorff sob cobertura. A mistura 

foi deixada incubada num banho de água morna a 45ºC durante 40 minutos, em seguida 

centrifugada a 2500xg durante 5 minutos a 4ºC e depois alíquotas de 300 µL de cada tubo 

foram lidas por espectrofometria UV/visível (Bioplus 2000, São Paulo, Brasil) a 586 nm. 

Os resultados foram lidos por interpolação em relação a curva padrão e são expressos 

como nmol/g de tecido. 

 

4.5.3 Análise do estresse oxidativo - Glutationa (GSH) 
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Os níveis de GSH nos tecidos gengivais é também uma medida de avaliação da 

atividade antioxidante. As amostras gengivais do tecido preparado foram adicionadas 

0,02M de etilenodiamina-tetra-acético, 3 por grupo, e armazenadas a -80ºC até sua 

utilização, método descrito por Costa et al. (2006). Os tecidos gengivais foram 

homogeneizados (0,25 µL de solução a 5%), adicionada 320µL de água destilada e 80 

µL de ácido tricloroacético a 50%. As amostras foram centrifugadas a 3000 rpm durante 

15 minutos em uma temperatura de 4ºC. Removeu-se o sobrenadante (400 µL) e 

adicionou-se 800 µL de 0,4M de tampão Tris pH 8,9 e 20 µL de ácido ditiobis-2-

nitrobenzóico0,01M). A absorbância foi medida a 420 nm e os resultados relatados 

como unidades de GSH/miligramas de tecido.  

 

4.5.4 Análise bioquímica 

 

O soro foi obtido por centrifugação de sangue total sem anticoagulantes a 2.500 

rpm durante 15 minutos. Os níveis séricos de alanina amino transferase (ALT), ureia e 

glicose foram determinados com kits de diagnóstico padronizados (LABTEST®) e 

espectrofotometria. 

 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os resultados obtidos foram compilados em planilhas eletrônicas no Excel 

(Microsoft Office 2010®) e em seguida exportados para o programa Prism 5.0 

(GraphPad, La Jolla, CA, USA) e submetidos à estatística descritiva e inferencial com 

intuito de testar as hipóteses levantadas na presente pesquisa. Os dados de ensaio 

enzimático e citocinas foram médias obtidas a partir de experiências duplicadas. Os dados 

são apresentados por meio de médias ± desvio padrão. A análise de variância (ANOVA) 

e o pós teste de Bonferroni foram utilizados para comparar os valores médios entre os 

grupos. Os testes estatísticos foram realizados utilizando-se a margem de erro de 5,0%. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 EFEITOS SISTÊMICOS DO LACTOBACILLUS RHAMNOSUS EM 1107 

 

Os resultados do presente estudo mostraram que os níveis séricos de glicose estiveram 

mais altos nos respectivos grupos diabéticos (ligadura/DM; ligadura/DM/EM1107), 

ambos tendo atingido valores maiores de 300 mg/dL (Tabela 1). Nos demais grupos, em 

que não houve indução do diabetes, os níveis de glicose permaneceram dentro dos 

padrões de normalidade, abaixo de 300 mg/dL. Em relação aos grupos tratados com 

probiótico é possível observar que houve uma redução significativa da glicose do grupo 

ligadura/DM para o grupo ligadura/DM/EM1107 (p < 0,001), sendo o grupo 

ligadura/DM/EM1107 o que atingiu o segundo maior nível de glicose, conforme pode ser 

observado no Gráfico 1A.  

Com relação aos níveis de enzimas hepáticas (TGP/ALT) foi observado que o grupo 

teste ligadura/DM/EM1107 alcançou o maior valor (Tabela 1), porém não foi observada 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p>0,05). Para o marcador da 

função renal (ureia) é possível observar que todos os grupos permaneceram dentro dos 

padrões de normalidade (Tabela 1), não tendo sido observada quaisquer diferenças 

significativas entre os grupos analisados (p > 0,05) (Gráfico 1C).  

 

Tabela 1. Número de perdas por grupo, dosagem sérica de glicose, TGP/ALT e ureia 

expressos por média ± desvio padrão em todos os grupos experimentais. Natal/RN, 2020. 

Grupo Nº de 

perdas/grupo 

Glicose (mg/dL) TGP/ALT 

(U/L) 

Ureia 

(mg/dL) 

Controle 0 115,7 ± 18,8 59,5 ± 9,8 44,3 ± 6,1 

Ligadura + água 

destilada 

0 176,8 ± 90,4 69,1 ± 22,9 44,7 ± 4,1 

Ligadura + DM + 

água destilada 

4 605,3 ± 52,16 70,7 ± 34,4 42± 13,5 

Ligadura + 

EM117) 

0 187,8 ± 44,3 68,1 ± 24,4 46,2 ± 6,4 

Ligadura + DM + 

EM117 

0 389,4 ± 93,2*** 111,6 ± 167,7 46,1 ± 11,6 

Valores de referência para glicose: 72 - 193 mg/dL; Valores de referência para TGP/ALT: 38 - 82 U/L; 

Valores de referência para ureia: 26 - 58 mg/dL; ALT: Alanine amino transferase. ***p < 0,001. Fonte: 

Autor, 2020. 
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Gráfico 1. Efeitos do Lactobacillus rhamnosus EM1107 nos níveis séricos de glicose 

(A), TGP/ALT (B) e ureia (C). (Controle) água destilada, (Ligadura) ligadura + água 

destilada, (Ligadura/DM) ligadura + Diabetes Mellitus + água destilada, 

(Ligadura/EM1107) ligadura + L. rhamnosus EM117, (Ligadura/DM/EM1107) ligadura 

+ Diabetes Mellitus + L. rhamnosus EM117. (***p < 0,001). 

 

 

5.2 DOSAGEM TECIDUAL DOS NÍVEIS DE IL-1β E TNF-α 
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Com relação aos níveis de IL-1β e TNF- α, foi possível observar que ambos 

estiverem mais elevados no grupo ligadura/DM e mais baixos no grupo controle,  

conforme pode ser observado no gráfico 2.  

Em relação à concentração tecidual de IL-1β, é possível que houve um aumento 

dessa citocina nos tecidos gengivais dos animais do grupo ligadura/DM em relação aos 

grupos controle e ligadura, sendo essa diferença significativa entre os grupos controle e 

ligadura/DM (p<0,05), conforme pode ser observado no gráfico 2A. A partir do grupo 

ligadura/DM nota-se que as concentrações teciduais de IL-1β reduziram nos respectivos 

grupos que receberam administração probiótica, porém essa redução foi significativa 

apenas entre os grupos ligadura/DM e ligadura/EM1107 (p<0,05). Na tabela 2 é possível 

observar que, em relação aos grupos que receberam o probiótico e seus respectivos 

controles, houve uma redução nas concentrações teciduais de IL-1β, mas não foram 

estatisticamente significativas (p>0,05).  

Em relação à concentração tecidual de TNF- α, pode-se observar que as maiores 

concentrações teciduais foram obtidas nos grupos ligadura e ligadura/DM, conforme pode 

ser observado na tabela 2. Com relação aos demais grupos, é possível observar que houve 

um aumento estatisticamente significativo no grupo ligadura/DM em relação ao grupo 

controle (p<0,05). Esse aumento foi modulado nos grupos que receberam a terapia 

probiótica, sendo essa redução estatisticamente significativa em relação ao grupo 

ligadura/DM/EM1107 (p<0,01). Uma redução significativa na concentração tecidual de 

TNF- α também pode ser observada ao comparar os grupos ligadura e ligadura/EM1107 

(p<0,05), ambos submetidos à indução de doença periodontal e que receberam, 

respectivamente, água destilada e L. rhamnosus EM1107.  

 

Tabela 2. Comparação entre os níveis médios teciduais de IL-1β e TNF-α expressos por 

meio da média ± desvio padrão para cada um dos grupos. Natal/RN, 2020. 

*p < 0,05; **p < 0,01. Fonte: Autor, 2020. 

Grupo IL-1β (pg/mL) TNF-α (pg/mL) 

Controle 428,4 ± 160,3* 456,0 ± 100,2* 

Ligadura + água 

destilada 

786,6 ± 413,2 725,7 ± 121,5 

Ligadura + DM + água 

destilada 

1317,0 ± 341,0  787,1 ± 445,4 

Ligadura + EM117) 510,0 ± 229,8* 478,4 ± 237,5* 

Ligadura + DM + 

EM117 

770,7 ± 665,5 426,9 ± 308,1** 
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Gráfico 2. Níveis de IL-1β (A) e TNF- α (B) dosados em fragmentos de tecido gengival 

dos ratos. (Controle) água destilada, (Ligadura) ligadura + água destilada, (Ligadura/DM) 

ligadura + Diabetes Mellitus + água destilada, (Ligadura/EM1107) ligadura + L. 

rhamnosus EM117, (Ligadura/DM/EM1107) ligadura + Diabetes Mellitus + L. 

rhamnosus EM117. (*p < 0,05; **p < 0,01). 

 

 

5.3 EFEITO DO TRATAMENTO COM LACTOBACILLUS RHAMNOSUS EM1107 

PARA MARCADORES DO ESTRESSE OXIDATIVO 

 

 É possível observar no gráfico 3 que as concentrações teciduais mais baixas de 

malondialdeído (MDA) foram encontradas nos animais pertencentes ao grupo controle. 

Para todos os outros grupos foi observado um aumento nos níveis de MDA em relação 

ao grupo controle, cuja diferença foi estatisticamente significativa em relação aos grupos 

ligadura/DM e ligadura/DM/EM1107 (p<0,05), mostrando que as concentrações mais 

altas de MDA foram observadas nos respectivos grupos com doença periodontal e 

diabetes.  

Com relação aos níveis de glutationa (GSH), pode-se observar que os animais do 

grupo controle exibiram as concentrações teciduais mais altas. Para os demais grupos foi 

observada uma redução estatisticamente significativa dos níveis de GSH em relação ao 

controle (p<0,05), inclusive nos grupos tratados com o L. rhamnosus EM1107, sendo essa 

redução ainda mais acentuada em comparação ao grupo ligadura/DM/EM1107 (p<0,01), 

conforme ser observado na Tabela 3 e no gráfico 3B. 
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Tabela 3. Comparação entre as dosagens médias teciduais de MDA e GSH expressos 

através de média ± desvio padrão para cada um dos grupos. Natal/RN, 2020. 

*p < 0,05; **p < 0,01. Fonte: Autor, 2020. 

 

Gráfico 3. Níveis de MDA (A) e GSH (B) dosados em fragmentos de tecido gengival dos 

ratos. (Controle) água destilada, (Ligadura) ligadura + água destilada, (Ligadura/DM) 

ligadura + Diabetes Mellitus + água destilada, (Ligadura/EM1107) ligadura + L. 

rhamnosus EM117, (Ligadura/DM/EM1107) ligadura + Diabetes Mellitus + L. 

rhamnosus EM117. (*p < 0,05; **p < 0,01).  

 

 

 

 

 

 

 

Grupo MDA GSH 

Controle 37,58 ± 25,18* 146,7 ± 104,1* 

Ligadura + água 

destilada 

51,09 ± 1,78 80,39 ± 16,56* 

Ligadura + DM + 

água destilada 

61,91 ± 3,89 79,81 ± 14,20* 

Ligadura + EM117) 60,91 ± 6,58  73,48 ± 17,0* 

Ligadura + DM + 

EM117 

64,68 ± 2,29* 59,57 ± 6,94** 
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6 DISCUSSÃO   

  

O presente estudo revelou que terapia probiótica pode ter efeitos anti-inflamatórios 

sobre a Doença Periodontal e Diabetes Mellitus através da regulação de citocinas 

inflamatória IL-1β e TNF- α. No entanto, nosso estudo não identificou reduções na 

peroxidação lipídica associada à administração do probiótico, conforme evidenciado pelo 

aumento nos níveis de malondialdeído (MDA) e redução dos níveis de glutationa (GSH), 

mostrando que a terapia probiótica com o Lactobacillus rhamnosus EM1107 de maneira 

isolada não foi capaz de modular o estresse oxidativo gerado a partir dessas duas 

condições crônicas inflamatórias. 

É importante ressaltar que até o presente momento os autores não identificaram na 

literatura estudos em animais que avaliem os efeitos imunoinflamatórios e antioxidantes 

do probiótico Lactobacillus rhamnosus em tecidos periodontais de animais 

simultaneamente submetidos a doença periodontal e diabetes. Além disso, os dois ensaios 

clínicos encontrados na literatura que fazem uso de probióticos para o manejo dessas duas 

condições inflamatórias simultaneamente, lançam mão desse tratamento de forma 

adjuvante à terapia periodontal não-cirúrgica e mostram resultados divergentes 

(BAZYAR et al., 2020; ELSADEK et al., 2020). O estudo de Elsadek et al. (2020) avalia 

apenas parâmetros clínicos (IP, BOP, PS, NIC e HbA1c) e revelou não haver diferenças 

significativas entre o grupo RACR e o grupo RACR+PROB (p>0,05). Já o estudo de 

Bazyar et al. (2020) mostrou que a terapia probiótica de forma complementar à RACR 

durante 8 semanas levou a reduções significativas nas médias de NIC, IL-1β e MDA em 

relação ao grupo controle (p<0,05).  

Os achados do presente estudo são corroborados por pesquisas anteriores que 

verificaram os efeitos benéficos do uso de probióticos no tratamento periodontal em 

animais (MAEKAWA, HAJISHENGALLIS, 2014; MESSORA et al., 2013; 

FOUREAUX et al., 2014) e apoiam os resultados clínicos benéficos do uso de probióticos 

em diferentes condições, como a redução de citocinas inflamatórias (TWETMAN et al., 

2009) e no grau de inflamação gengival (SLAWIK et al., 2011; SABATINI et al., 2017). 

O estudo de Rodrigues et al., (2018), por sua vez, que fez uso da mesma cepa probiótica 

utilizada no presente estudo (L. rhamnosus EM1107), também de forma sistêmica, para 

tratamento de colite induzida em ratos, revelou que na forma isolada ou adicionado ao 

queijo de cabra, a terapia probiótica foi eficaz na melhoria do processo inflamatório 
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intestinal, reduzindo os níveis de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α e IL-1β, o que 

corrobora com os achados do presente estudo e sugere que a terapia probiótica sistêmica 

pode exercer efeitos na cavidade bucal. O efeito inibitório da secreção de citocinas pró-

inflamatória também foi observado em estudos com Lactobacilus sakei, L. plantarum, L. 

longum, L. brevis e L. casei (SEO et al., 2017; ŠTO et al., 2017; THAKUR et al., 2016).  

A opção pelo probiótico L. rhamnosus foi apoiado mediante relatos de que a cepa tem 

forte efeito contra bactérias gram-negativas, é capaz de induzir a secreção de IL-10 e 

produzir altos níveis de exopolissacarídeos (EPSs) (TEANPAISAN et al., 2011). Os EPS 

são um dos principais produtos metabólicos das bactérias do ácido láctico e têm recebido 

uma atenção crescente por causa de seus benefícios à saúde (MENDI et al., 2014). O 

estudo de Mendi et al. (2016) sugere que, em termos de ambiente bucal, cepas produtoras 

de EPS possam sobreviver melhor. Este mesmo estudo conseguiu mostrar que o efeito de 

P. gingivalis foi claramente alterado quando L. rhamnosus foi adicionado à cultura, 

verificando-se que os níveis de CXCL8 e TLR-2 (receptor especificamente envolvido no 

reconhecimento de P. gingivalis) foram modulados positivamente, indicando que as 

proteases de P. gingivalis podem ter sido degradadas por L. rhamnosus ou houve uma co-

agregação de  P. gingivalis com cepa probiótica, desativando qualquer estrutura na parede 

celular bacteriana responsável pela degradação do CXCL8, que se constitui como uma 

importante quimiocina responsável pela atração de neutrófilos para o local da infecção 

(MENDI et al., 2016). 

Apesar do presente estudo não ter realizado uma análise microbiológica dos tecidos 

periodontais, existem relatos na literatura de estudos que realizaram essa análise, como a 

pesquisa de Oliveira et al., (2017), que avaliou os efeitos a administração tópica de 

probióticos em um modelo de periodontite experimental em rato e em seus resultados 

percebeu que, comparado ao grupo apenas DP, o grupo DP + probiótico HN019 

apresentou proporções mais baixas de algumas espécies semelhantes a bactérias 

anaeróbias gram-negativas envolvidas na patogênese das doenças periodontais. É 

possível que microrganismos probióticos ocupem um espaço em um biofilme que, de 

outra forma, seria colonizado por um patógeno, resultando em efeitos locais e sistêmicos 

positivos (TWETMAN et al., 2009), uma vez impedindo a adesão de outras bactérias e 

modificando a composição salivar. Além disso, as bactérias probióticas podem produzir 

vários componentes que atuam como agentes antimicrobianos, como ácido lático, 

peróxido de hidrogênio, bacteriocinas e substâncias inibidoras semelhantes às 
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bacteriocinas (GORDON, 2009), prova disso é que em um estudo in vitro (JÄSBERG et 

al., 2016) espécies de Bifidobacterium foram capazes de reduzir significativamente o 

número de Porphyromonas gingivalis.  

Muito embora os estudos disponíveis ainda revelem resultados conflitantes no que diz 

respeito aos efeitos da terapia probiótica sobre os marcadores do estresse oxidativo 

(CHEN et al., 2019), pode-se atribuir algumas justificativas aos resultados obtidos nesse 

estudo, como o estresse sofrido pelos animais diariamente para a realização da gavagem. 

Especula-se que o estresse possa produzir efeitos importantes no trato gastrointestinal, o 

que pode ter afetado o papel modulador dos probióticos no sistema imunológico no 

modelo realizado (FOUREAUX  et al., 2014). O estudo de Foureaux et al. (2014) revelou 

que a terapia probiótica reduziu a perda óssea alveolar em animais não estressados, no 

entanto não foi eficaz na prevenção da perda óssea ou na alteração da expressão de 

marcadores inflamatórios em animais estressados, mostrando que os efeitos benéficos dos 

probióticos foram minimizados em animais submetidos ao estresse de restrição e que o 

aumento da secreção de noradrenalina e corticosterona dos animais submetidos a estresse 

pode alterar o efeito do probiótico (LYTE et al., 2011).  

Além disso, eventos estressantes promovem mudanças na temperatura e acidez do 

trato gastrointestinal (CORCORAN et al., 2008) possivelmente tendo um impacto 

negativo na viabilidade do probiótico. Assim, esse conjunto de reações fisiológicas ao 

estresse no trato gastrointestinal pode ter contribuído para a ineficiência dos bacilos e, 

consequentemente, para os resultados encontrados de estresso oxidativo. Não obstante, 

tais discrepâncias também podem estar relacionadas as diferenças entre as amostras 

biológicas obtidas e/ou a ampla variedade de métodos de detecção de biomarcadores, haja 

visto que cada um deles têm suas próprias vantagens e limitações (WEI et al., 2010; 

MIRICESCU et al., 2014) 

Ainda com relação aos marcadores do estresse oxidativo, também deve-se considerar 

os processos dinâmicos envolvidos na progressão da periodontite. Inicialmente a 

atividade das enzimas antioxidantes podem aumentar devido o estresse oxidativo, mas à 

medida que a condição periodontal piora e a produção de EROs se torna crônica, esses 

níveis não podem mais ser equilibrados e, consequentemente, tanto a quantidade quanto 

atividade de antioxidantes diminuem (CHEN et al., 2019).  

Algumas das limitações do presente estudo, além do fato da terapia probiótica ter 

sido utilizada de maneira isolada, também se concentram no tamanho da amostra e na 

baixa diversidade de marcadores do estresse oxidativo analisados, como é o caso das 
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enzimas primárias glutationa peroxidase (GSH-Px), catalase (CAT) e Superóxido 

Dismutase (SOD) que não foram contempladas no presente estudo, apesar de outros 

estudos já terem relatado seu papel antioxidantes na periodontite em seres humanos 

(AZIZ et al. 2013) e ratos (YAĞAN; KESIM; LIMAN, 2014).  

No entanto, embora a literatura científica apresente resultados promissores, é 

significativo considerar que os resultados obtidos através da terapia probiótica não podem 

ser extrapolados, pois dependem do tipo de cepa, dose, frequência e via de administração 

utilizada, portanto são necessários mais estudos para avaliar outros modos de aplicação e 

diferentes esquemas terapêuticos.  
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7 CONCLUSÃO  

 

Esse estudo revelou que a utilização do Lactobacillus rhamnosus EM1107 para 

prevenção e tratamento da doença periodontal induzida por ligadura em ratos diabéticos 

foi capaz de modular os marcadores inflamatórios IL-1β e TNF-α, o que pode representar 

um avanço no tratamento da doença periodontal e diabetes. No entanto, os achados do 

presente estudo precisam ser confirmados com modelos experimentais mais avançados 

na escala filogenética e em ensaios clínicos.  
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