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Saúde

RESUMO

A doença periodontal é a segunda patologia bucal mais prevalente no mundo e representa uma grande preocupação de saúde pública. 
Caracteriza-se por uma infecção crônica de origem bacteriana, sendo uma das mais prevalentes doenças orais. Nas últimas quatro décadas a 
saúde periodontal em gestantes tem sido muito estudada, no entanto, os resultados são controversos. Estudos sugerem uma relação entre a 
progressão da periodontite e os níveis de expressão de IL-1 (interleucina 1) eTNF-α (fator de necrose tumoral-alfa) em fluido crevicular gengival 
(GCF), tecidos gengivais e sangue, tanto em nível de proteína como de mRNA. No entanto, poucos estudos na espécie humana têm examinado a 
associação entre o aumento da inflamação gengival durante a gravidez e as repostas do sistema imune no local. Geralmente, as alterações 
inflamatórias dos tecidos periodontais iniciam-se no segundo mês de gestação e aumentam de gravidade no decorrer do período até o oitavo 
mês, ocorrendo uma redução acentuada no último mês. Alguns estudos demonstraram que a prevalência da DP entre gestantes variou de 10,1%  
a 100%. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi identificar e avaliar o nível de expressão das citocinas IL-1βeTNF-α em mulheres grávidas 
com e sem doença periodontal, em comparação com a expressão dos mesmos genes em mulheres não grávidas com e sem doença periodontal. 
As mulheres amostradas foram distribuídas em quatro grupos: mulheres grávidas com doença periodontal (PrD), mulheres grávidas sem doença 
periodontal (PrND), mulheres não grávidas com doença periodontal (N-PrD) e mulheres não grávidas sem doença periodontal (N-PrND), num total 
de 32 mulheres. A condição periodontal foi avaliada de acordo com a profundidade de sondagem, nível clínico de inserção, presença de cálculo e 
sangramento à sondagem. A análise de expressão dos genes foi feita utilizando-se a metodologia de PCR em Tempo Real. Foram realizadas 
comparações do nível de expressão gênica entre os quatro grupos. O grupo N-PrD expressou 12,6 vezes mais IL-1β quando comparado ao grupo 
N-PrND (P<0,01). Com base neste estudo, podemos concluir que não há diferença nos níveis de expressão das citocinas IL-1β eTNF-α em mulheres 
grávidas com e sem doença periodontal, em comparação com a expressão dos mesmos genes em mulheres não grávidas com e sem doença
periodontal, sugerindo que a doença periodontal não é influenciada pela 
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