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RESUMO 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Objetivo: Avaliar a expressão das citocinas IL-2, TNF-α, IFN-γ, IL-5, TGF-β e 

IL-17, que caracterizam a atividade do linfócito TCD4+ em lesões 

perirradiculares, e correlacionar esta expressão com dados clínicos. Materiais 

e Métodos: Foram selecionadas 23 lesões perirradiculares (18 granulomas e 5 

cistos). Lâminas silanizadas contendo cortes de parafina foram utilizadas para 

a realização das reações imunohistoquímicas. A análise das imagens foi 

realizada com o uso de um microscópio óptico e cada lâmina foi subdividida em 

5 campos de grande aumento, onde foram avaliados o epitélio (cistos) e o 

tecido conjuntivo. Foram atribuídos valores para cada campo, de acordo com o 

número de marcações positivas para o anticorpo. Os resultados obtidos foram 

comparados com dados clínicos e tempo de tratamento endodôntico, utilizando 

o programa SPSS. Resultados: A comparação entre as citocinas em 

granulomas revelou diferença entre IL-2 x IFN-γ (p=0,001) e IL-2 x TGF-β 

(p=0,001). Não houve diferença estatística entre os mediadores químicos em 

cistos. A comparação entre as citocinas e os dados clínicos demonstrou em 

granulomas relação significativa entre a menor expressão de IL-2 e a 

sintomatologia positiva (p=0,005) e ausência de fístula (p=0,004), e a maior 

expressão de IFN-γ com sintomatologia positiva (p=0,005) e ausência de fistula 

(p=0,004). Não foram observadas relações entre os mediadores químicos e o 

tempo de tratamento endodôntico em granulomas. Não foram encontradas 

diferenças estatísticas entre os mediadores químicos e os dados clínicos em 

cistos. IFN-γ e TGF-β foram os mediadores químicos mais presentes em 



 x 

granulomas, e IL-17 em cistos. Conclusão: Houve equilíbrio entre a expressão 

de citocinas associadas ao processo inflamatório crônico perirradicular. Apenas 

IL-2 e IFN-γ estavam relacionados com dados clínicos em granulomas. 

Palavras-chave: Cisto periapical; Citocinas; Granuloma periapical.   
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ABSTRACT 
_______________________________________________________________ 
 
 
 

Objective: By means of expression of IL-2, TNF-α, IFN-γ, IL-5, TGF-β and IL-

17 - cytokines that characterize lymphocyte TCD4+ activity in peri-radicular 

lesions - evaluate and correlate the expression of each chemical mediator with 

clinical data. Materials and Methods: Twenty-three peri-radicular lesions (18 

granulomas and 5 cysts) were selected. Silanized slides containing paraffin 

sections were used to perform immunohistochemical reactions. Images were 

analyzed by using an optical microscope, and each slide was subdivided into 5 

fields at high magnification, in which the epithelium (cysts) and connective 

tissue were evaluated. Values were attributed to each field according to the 

number of cytokines positive labeled for the antibody. The results obtained were 

compared with clinical data and time of endodontic treatment, by using the 

SPSS program. Results: Comparison between the cytokines in granulomas 

revealed difference between IL-2 x IFN-γ (p=0,001); and IL-2 x TGF-β 

(p=0,001). There were no statistical differences between the chemical 

mediators in cysts. Comparison between the cytokines in granulomas and 

clinical data demonstrated a significant relationship between lower IL-2 

expression and positive symptoms (p=0,005) and absence of fistula (p=0,004); 

and higher IFN-γ expression, with positive symptoms (p=0,005) and absence of 

fistula (p=0,004). No relations between the chemical mediators and time of 

endodontic treatment were observed in granulomas. No statistical differences 

were found between the chemical mediators and clinical data in cysts. In 



 xii 

granulomas, IFN-γ and TGF-β were the chemical mediators most frequently 

present, and in cysts, IL-17. Conclusion: There was balance between the 

expression of cytokines associated with the chronic peri-radicular inflammatory 

process. In granulomas, only IL-2 and IFN-γ were related to clinical data. 

Key Words: Periapical cyst, Cytokines, Periapical Granuloma.   
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1. INTRODUÇÃO 
_______________________________________________________________ 
 

 

A lesão perirradicular (LP) é uma doença inflamatória, de origem 

microbiana, causada principalmente por uma infecção dos sistemas de canais 

radiculares, desprovidos de defesa do hospedeiro. Bactérias que invadem os 

canais radiculares, ganham acesso aos tecidos perirradiculares via forame 

apical, causando reações inflamatória e imunológica nesses tecidos. Na 

tentativa de conter a infecção e mantê-la apenas na região intrarradicular, 

ocorre o desenvolvimento das LP, como consequência da inflamação dos 

tecidos. Os danos causados pelo processo inflamatório do hospedeiro, por 

vezes, são mais severos do que os causados pelos próprios micro-organismos 

(NAIR, 1987; TAKAHASHI, 1998; SIQUEIRA JR & RÔÇAS, 2007). 

A resposta imunológica do hospedeiro frente aos micro-organismos 

patogênicos que tentam invadir o espaço perirradicular pode ser dividida em 

fase não específica ou inata e fase específica ou adaptativa (ROCHA et al., 

2007).  A fase adaptativa é uma resposta imunológica mais elaborada, onde 

ocorre o reconhecimento do antígeno, o combate específico a infecção, a 

prevenção da reinfecção, assim como uma reação de defesa mais rápida e 

eficaz em caso de reinfecção (SIQUEIRA, 2011). É constituída pela imunidade 

humoral, que é mediada por linfócitos B e seus produtos de secreção 

(anticorpos), e pela imunidade celular, que é mediada por linfócitos T e seus 

produtos de secreção (em maioria citocinas) (CONSTANT et al., 1995). 
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A resposta imunológica adaptativa tem início quando as células 

apresentadoras de antígenos (APCs) apresentam moléculas de antígenos 

preferencialmente a linfócitos TCD4+ na sua forma não ativada (D’ELIOS et al., 

2011). Após a estimulação antigênica, os linfócitos TCD4+ podem se 

diferenciar em linfócitos T helper 1 (Th1) capaz de mediar a resposta 

imunológica celular, ou em Th2 capaz de iniciar a resposta humoral 

(CONSTANT et al., 1995). Os linfócitos Th também podem se diferenciar em 

Th17 que secreta interleucina-17 (IL-17) capaz de promover a resposta 

inflamatória mediada por neutrófilos (McGEACHY & CUA, 2008). As células Th 

cooperam com os linfócitos B para a produção de anticorpos que opsonizam 

micro-organismos extracelulares e neutralizam as suas endotoxinas (D’ELIOS 

et al., 2011). 

 Vários estudos têm avaliado isoladamente a participação de linfócitos 

TCD4+ na resposta imunológica do hospedeiro à infecção endodôntica 

(PIATTELLI et al., 1991; KETTERING & TORABINEJAD, 1993; TAKAHASHI, 

1998; WEAVER et al., 2006; COLIC et al., 2007; MARÇAL et al., 2010; FRAGA 

et al., 2013; AJUZ et al., 2014; BRACKS et al., 2014). Porém, ainda são 

escassas na literatura as evidências comparativas entre as citocinas liberadas 

por TCD4+ e as manifestações clínicas da LP. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
2.1 Infecção Endodôntica 
 
 
 A LP é uma doença inflamatória que ocorre em consequência de micro-

organismos que infectam o sistema de canais radiculares com polpa 

necrosada. O processo inicia-se depois da necrose pulpar resultante de cárie, 

trauma ou procedimentos iatrogênicos, quando micro-organismos invadem e 

colonizam o sistema de canais radiculares. As bactérias são os micro-

organismos predominantes em canais infectados, porém vírus (SABETI et al., 

2003; SABOIA-DANTAS et al., 2007), fungos (SIQUEIRA & SEN, 2004) e 

arqueias (VICKERMAN et al., 2007) também foram encontrados. A importância 

dos micro-organismos para a manutenção da infecção endodôntica foi 

estabelecida por KAKEHASHI et al. (1965) utilizando um modelo experimental 

em ratos. Foi possível observar que ratos germe-free com polpas expostas à 

cavidade oral não desenvolviam a doença, enquanto que os ratos 

convencionais apresentavam LP após a exposição da polpa à cavidade oral.  

A microbiota que encontra-se presente no sistema de canais radiculares 

é mista, composta por aproximadamente 10 a 30 espécies diferentes, variando 

quanto à expressão dos fatores de virulência, com predomínio de micro-

organismos anaeróbios (MÖLLER et al., 1981; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2005). 

Biofilmes bacterianos, definidos como uma comunidade microbiana séssil 

multicelular, podem se aderir firmemente à superfície das paredes do canal 

principal assim como em canais laterais e istmos. Túbulos dentinários também 
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podem ser invadidos por micro-organismos, sendo estes capazes de penetrar 

aproximadamente 300 µm  (VIEIRA et al., 2012; RICUCCI et al., 2013). A 

complexidade anatômica dos sistemas de canais radiculares, principalmente no 

terço apical, dificulta ao clínico a completa remoção bacteriana. RICUCCI et al. 

(2009), demonstraram a presença de bactérias organizadas em biofilmes na 

grande maioria dos casos associados com LP. 

As bactérias e os produtos do seu metabolismo presentes no canal 

radicular necrosado entram em contato com o ligamento periodontal através de 

forames apicais ou laterais, provocando danos e ocasionando um processo 

inflamatório na região. A inflamação perirradicular pode ser observada antes 

mesmo do canal radicular apresentar-se totalmente necrótico, por isso os 

primeiros colonizadores desempenham um papel importante na inicialização da 

doença. As defesas do hospedeiro, por sua vez, podem eliminar bactérias que 

escapam do canal, mas são incapazes de erradicar os patógenos presentes no 

interior do canal radicular necrótico, que não apresenta microcirculação ativa e 

se encontra fora do alcance das defesas do organismo (SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2007).  

Para que os micro-organismos presentes no canal radicular possam ser 

capazes de participar da patogenicidade da doença perirradicular, alguns pré-

requisitos devem ser levados em consideração, tais como: o número deve ser 

suficiente para induzir e manter uma lesão perirradicular; os fatores de 

virulência devem ser expressos durante a infecção do canal radicular; a 

localização no canal radicular deve permitir acesso dos fatores de virulência 

aos tecidos perirradiculares; o ambiente endodôntico deve permitir sua 
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sobrevivência e crescimento; micro-organismos inibidores devem estar 

ausentes ou presentes em baixos números no microambiente endodôntico; e 

por fim, a resposta imunológica do hospedeiro deve ser capaz de inibir a 

disseminação da infecção para os tecidos adjacentes, porém, ao mesmo 

tempo, resultar em danos teciduais (SIQUEIRA, 2002).  

 

 

2.2 Lesão Perirradicular 

 

 A resposta inicial da polpa dentária para injurias não é significativamente 

diferente da observada em outros tecidos do corpo. No entanto, o resultado 

final pode ser extremamente diferente devido à rigidez das paredes dentinárias 

que constituem a câmara pulpar, o que leva à formação de LP (SARAF et al., 

2014). 

 A formação da LP se inicia quando a infecção atinge a região do 

ligamento periodontal. A resposta primária a nível vascular é a vasoconstrição 

rápida, seguida, quase que imediatamente, de uma vasodilatação, o que 

origina um acúmulo de células vermelhas do sangue no centro do vaso, e uma 

migração de leucócitos para áreas periféricas, onde ocorre à adesão as 

paredes vasculares. Isto provoca a formação de pequenas fissuras no 

endotélio do vaso, induzindo um extravasamento de plasma para o tecido 

conjuntivo, causando edema, aumento da pressão local e compressão de 

terminações nervosas, originando a dor. A consequência final do processo 
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inflamatório é um infiltrado contendo linfócitos, macrófagos e plasmócitos 

(LÓPEZ-MARCOS, 2004). 

 Na fase aguda da inflamação, um exsudato é produzido como resposta 

à agressão aos tecidos perirradiculares, com predominância de neutrófilos. 

Uma vez que a inflamação atinge a fase crônica, o hospedeiro responde com 

uma proliferação de novas células, na tentativa de reparar a lesão, resultando 

na formação de um novo tecido, denominado tecido de granulação (LÓPEZ-

MARCOS, 2004). 

Portanto, a etiologia de LP está associada a colonização e perpetuação 

de bactérias no sistema de canais radiculares, com expansão dos produtos do 

seu metabolismo em direção à zona perirradicular. Os micro-organismos 

encontram-se co-agregados, e desempenham um papel significativo na 

regulação ecológica e no desenvolvimento de um habitat endodôntico 

adaptado para o crescimento polimicrobiano (NAIR, 1987). São predominantes 

os micro-organismos Gram-positivos (cocos, bacilos e filamentos, como 

Actinomyces, Enterococcus e Propionibacterium) (PINHEIRO et al., 2003). 

Com o tempo a reação do hospedeiro torna-se menos eficiente em 

relação à invasão microbiana ou a extensões de toxinas para a área apical, e à 

medida que isto acontece, a lesão vai progredindo (LIAPATAS et al., 2003). A 

LP pode ser então classificada como granuloma ou cisto perirradicular. 

 Granulomas perirradiculares são lesões caracterizadas pela presença de 

infiltrado inflamatório crônico constituído por tecido de granulação, contendo 

células do sistema imunológico do hospedeiro, cercado por uma cápsula de 

tecido conjuntivo fibroso. Apresenta principalmente linfócitos, plasmócitos, 
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neutrófilos, histiócitos, mastócitos e eosinófilos (ROCHA et al., 2007; SCHULZ 

et al., 2009). 

Podem apresentar pequenos cordões de epitélio estratificado escamoso 

originado de restos epiteliais de Malassez, derivados dos remanescentes da 

bainha epitelial de Hertwing, que permanecem na região do ligamento 

periodontal após a conclusão da odontogênese. Lesões com essas 

características histológicas recebem o nome de granuloma epitelizado (SARAF 

et al., 2014). 

A maioria dos granulomas perirradiculares é assintomática, podendo 

aparecer dor ou sensibilidade se ocorrer uma exacerbação aguda. 

Clinicamente o dente envolvido não apresenta mobilidade ou sensibilidade 

significativa à percussão, e o tecido mole que recobre a região perirradicular 

pode ou não estar sensível (GARCIA et al., 2007).  

Radiograficamente, o granuloma se apresenta como uma área 

radiolúcida circunscrita associada ao ápice do elemento dentário ou na lateral 

da raiz (quando associado a um forame lateral), com aumento do espaço 

correspondente ao ligamento periodontal. À reabsorção óssea da região 

perirradicular aparece como uma radiolucidez consequente da perda de 

densidade do osso e substituição por um tecido de granulação (SARAF et al., 

2014). O granuloma é o tipo de lesão perirradicular mais comumente 

encontrado em exame histopatológico (BHASKAR,1966; NAIR et al.,1996). 

O cisto perirradicular é originado de um granuloma que se tornou 

epitelizado, e é frequentemente associado a uma resposta inflamatória do 

organismo contra uma agressão local de longo prazo devido a uma infecção 
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endodôntica. O termo cisto é derivado da palavra grega kystis que significa 

saco ou bexiga, e acredita-se ser derivado a partir dos restos celulares de 

Malassez, que proliferam em algumas lesões e servem como fonte de epitélio 

que revestem o lúmen de lesões císticas. Em condições fisiológicas, os restos 

epiteliais de Malassez se encontram em estado latente, sem atividade mitótica. 

Entretanto, durante um processo inflamatório crônico, diversos fatores de 

origem bacteriana ou do hospedeiro podem ativar a proliferação epitelial (NAIR, 

1998).  

As endotoxinas bacterianas atuam diretamente sobre as células 

epiteliais devido a uma potente ação mitogênica, e ainda exercem efeitos 

indiretos, estimulando várias células inflamatórias e não inflamatórias para que 

sintetizem citocinas estimuladoras da proliferação epitelial, sugerindo que as 

endotoxinas bacterianas exercem um papel importante na iniciação da 

patogênese dos cistos radiculares (MEGHJI, 1996). 

Os cistos perirradiculares correspondem a uma cavidade patológica 

completamente revestida por epitélio pavimentoso estratificado não 

queratinizado de espessura variável em uma estrutura tridimensional. De 

acordo com NAIR et al. (1996), o cisto verdadeiro ocorre quando a cavidade 

cística é cercada completamente por epitélio, e não está diretamente 

relacionada ao canal radicular; e o cisto em baía, é quando a cavidade cística 

está diretamente ligada ao canal radicular. Independente da classificação, um 

cisto perirradicular não pode se formar por si só, por isso não deve ser 

considerado como uma entidade separada da doença perirradicular (LIN et al., 

2009). 
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 O epitélio do cisto pode ser dividido em: supra-basal, com células 

terminalmente diferenciadas; e basal, com células-tronco capazes de divisão 

celular para substituir células supra-basais descamadas. As células basais são 

ancoradas a uma lâmina basal, e separadas do tecido conjuntivo fibroso por 

uma camada de membrana basal. Tanto o tecido conjuntivo fibroso, quanto a 

camada basal do epitélio, geralmente são infiltradas por graus variáveis de 

células inflamatórias agudas e crônicas (NAIR et al., 1996; RICUCCI et al., 

2006). Células basais de um cisto perirradicular não são capazes de auto-

proliferação, sem que haja estimulação por sinais externos, tais como: 

mediadores inflamatórios, citosinas pro-inflamatórias, e fatores de crescimento 

liberados por células do sistema imunológico inato e adaptativo, durante uma 

infecção endodôntica (LIN et al., 2007).  

Clinicamente, o cisto perirradicular é assintomático, mas pode resultar 

em tumefação de crescimento lento na região afetada. Radiograficamente, a 

descrição clássica corresponde a uma lesão arredondada ou oval, com 

imagem radiolúcida bem circunscrita envolvendo o ápice do dente afetado 

(VALOIS & COSTA-JÚNIOR, 2005; SARAF et al., 2014).  

 Evidências clínicas parecem indicar que cistos perirradiculares podem 

ser capazes de regredir após o tratamento endodôntico convencional, pois uma 

alta porcentagem de dentes com LP curam após a terapia endodôntica 

(SJOGREN et al., 1990; MARQUIS et al., 2006). LIN et al. (2007), sugeriram 

que a regressão de cistos perirradiculares, especialmente os cistos em baía, 

após a terapia endodôntica convencional pode ocorrer devido à mecanismos 

de apoptose ou morte celular programada. No entanto, cistos perirradiculares 
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verdadeiros são menos propensos a regredir após tratamento endodôntico, 

pois são autossustentáveis, e independem da presença ou não de infecção no 

canal radicular. Sendo assim, a intervenção cirúrgica de cistos perirradiculares 

verdadeiros é necessária (NAIR et al., 1993).  

O cisto perirradicular é a lesão mais frequentemente encontrada na 

cavidade oral (entre 52% e 68% de todos os cistos maxilares e mandibulares) 

(NAIR, 2003). A prevalência de cistos perirradiculares varia entre 8,7% e 37,7% 

das lesões inflamatórias crônicas, e essa discrepância ocorre possivelmente 

devido aos diferentes critérios utilizados nos estudos histológicos (GARCIA et 

al., 2007). Os diagnósticos histológicos de amostras com alguns cortes da 

lesão podem levar à classificação incorreta de lesões epitelizadas, 

diagnosticando-as como cistos. NAIR et al. (1996), realizaram um estudo com 

cortes seriados de lesões, e verificaram que 52% das lesões continham 

epitélio, mas apenas 15% foram, de fato, classificadas como cistos. LEONARDI 

et al. (2005), examinaram 17 granulomas perirradiculares, encontrando restos 

de células epiteliais de Malassez associadas com células inflamatórias ou 

cordões epiteliais em 10 dessas lesões. 

 

2.3 Resposta do hospedeiro contra infecções 

 

 A invasão dos tecidos do hospedeiro por micro-organismos e seus 

produtos, geralmente induzem uma ampla variedade de reações 

imunopatológicas (JIANG et al., 1998). Inicialmente exibem um caráter protetor, 

entretanto, a medida que o estímulo antigênico persiste, leva a processos 
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destrutivos aos tecidos. Os agentes bacterianos são capazes de estimular a 

resposta imunológica do hospedeiro, causando reações inflamatórias não 

específicas e respostas inflamatórias antígeno específicas (ROCHA et al., 

2007). Através do sistema imune, o hospedeiro se defende de antígenos ou 

patógenos invasores intra e extracelulares, tem a capacidade de reconhecer o 

que é ou não próprio do organismo, além de conseguir distinguir células 

tumorais (COLIC et al., 2009). 

 

2.3.1 Imunidade Inata 

 

Frequentemente, somos expostos a micro-organismos, sejam estes os 

próprios membros da microbiota anfibiôntica (normal) ou de fonte exógena. A 

proteção do organismo contra esses invasores se inicia através de barreiras 

naturais como os epitélios, que atuam como barreiras mecânicas contra os 

microrganismos; fluxo de ar e fluidos corporais, que atuam de forma mecânica 

e química; e a microbiota anfibiôntica, que atua como uma barreira biológica 

através da competição microbiana por espaço e nutrientes. Quando os agentes 

infecciosos sobrepõem tais barreiras, entra em cena  a resposta imunológica 

inata ou não específica, que corresponde a um mecanismo de defesa mais 

simples e com rápida capacidade de resposta (ROCHA et al., 2007).  

Quando a infecção alcança a região perirradicular, os antígenos 

bacterianos são imediatamente combatidos por macrófagos residentes 

(histiócitos) e pelo sistema complemento ativado através da via alternativa, que 

constituem os mecanismos de defesa inata do organismo. Os histiócitos 
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possuem receptores que reconhecem componentes da superfície bacteriana 

favorecendo a fagocitose. Além disso, a ativação dos macrófagos por 

componentes bacterianos aumenta a sua capacidade de apresentar antígenos 

aos linfócitos, assim como de sintetizar vários mediadores biológicos, tais como 

as interleucina-1 (IL-1), IL-6, IL-8, fator de necrose tumoral (TNF), 

prostaglandinas (PGs), leucotrienos (LTs), enzimas lisossomais, radicais 

oxigenados e nitrogenados (COLIC et al., 2009). 

As células natural killer (NK) também participam da resposta imune 

inata, pois são capazes de destruir células infectadas por vírus e células 

tumorais, independente da sua ativação por antígenos (LIAPATAS et al., 2003). 

 O sistema complemento é composto por um número de proteínas 

plasmáticas distintas, capazes de interagir umas com as outras e com outros 

sistemas para produzir uma variedade de efeitos, como por exemplo: a lise 

celular bacteriana, e o aumento da fagocitose por meio da interação com os 

receptores de superfície das células fagocitárias. O sistema complemento pode 

ainda, aumentar a permeabilidade vascular, e atuar como um fator quimiotáxico 

de granulócitos e macrófagos (TORABINEJAD, 1994).  

TORABINEJAD (1994), relata que componentes do sistema 

complemento são comumente encontrados em lesões perirradiculares 

humanas.  Os ativadores das vias clássicas e da via alternativa do sistema 

complemento incluem imunoglobulina M (IgM), IgG, bactérias e seus produtos, 

enzimas lisossomais de leucócitos polimorfonucleares (PMN), bem como 

fatores de coagulação. A ativação do sistema complemento em lesões 
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perirradiculares pode contribuir para a reabsorção óssea, através da produção 

de PGs.  

O efeito geral dessa resposta do organismo é induzir a inflamação no 

tecido infectado. O processo inflamatório corresponde a uma reação da 

microcirculação induzida por uma injuria aos tecidos, com a consequente 

movimentação de elementos intravasculares, como fluidos, células e 

moléculas, para o espaço extravascular. Portanto, no local da agressão irão 

ocorrer alterações no calibre vascular, com consequente aumento do fluxo 

sanguíneo; alterações estruturais nos componentes da microcirculação, 

acarretando aumento da permeabilidade vascular e saída de células e 

moléculas dos vasos para os tecidos; e migração de células de defesa, 

principalmente neutrófilos, para o espaço extravascular, instalando na região 

perirradicular uma resposta inflamatória aguda (WALKER et al., 2000).  

Os neutrófilos PMN são as primeiras células que adentram o local 

agredido, e são capazes de responder à quimiotaxia quando receptores de alta 

afinidade para peptídeos bacterianos formilados (N-formil-L-metionil-L-leucil-

Lfenilalanina) e IL-8 são ativados. Eles fagocitam bactérias, substâncias 

estranhas, complexos imunes e tecidos degenerados, mas também podem 

perpetuar a resposta inflamatória por liberarem enzimas, mediadores químicos 

e radicais livres tóxicos (ROCHA et al., 2007). Macrófagos, células epiteliais e 

células dendríticas, juntamente com os neutrófilos vão ser responsáveis por 

causar danos ao hospedeiro, devido ao fato de secretarem vários tipos de 

enzimas proteolíticas. As citocinas por eles produzidas, IL-1, IL-6, TNF-α e o 

receptor ativador de fator nuclear kappa B ligante (RANK-L), serão capazes de 
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ativar osteoclastos, levando à destruição óssea e à destruição da estrutura 

dentária (BASSET et al., 2003; COLIC et al., 2009). 

É importante ressaltar, ainda nesta etapa do processo inflamatório, o 

papel do TNF, que induz um aumento da expressão de moléculas de adesão 

na superfície das células endoteliais, especialmente as relacionadas a adesão 

endotélio-neutrófilo (ROCHA et al., 2007). Com a persistência da agressão 

bacteriana, os neutrófilos são substituídos por monócitos/macrófagos,  

linfócitos B e T, pois possuem um tempo de vida curto (média aproximada de 

48 horas) (BANDO et al., 1993; TORABINEJAD, 1994). 

A resposta aguda é rápida, durando de minutos a dois ou três dias. Se a 

agressão for transitória, esta será suficiente para eliminá-la. A resposta 

inflamatória aguda, ao contrario da resposta imunológica adaptativa (crônica), 

não possui especificidade para o combate do agente agressor. Este caráter 

inespecífico deve-se ao fato de que, na inflamação aguda, os mecanismos 

envolvidos permitem apenas o reconhecimento de uma lesão aos tecidos, não 

distinguindo o agente agressor, tampouco o que é próprio ou não do organismo 

(ROCHA et al., 2007). 

 

 

2.3.2 Imunidade Adaptativa 

  

Se os mecanismos de defesa inatos ou inespecíficos não conseguem 

eliminar o agente agressor, então entra em ação a resposta imunológica 

adaptativa, que consiste em um mecanismo de defesa mais sofisticado, dotado 
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de características peculiares. A imunidade adaptativa dispõe de alto grau de 

especificidade, além de uma considerável capacidade de memória 

(ANDERSEN et al., 2006).  

Devido à permanência de grandes quantidades de antígenos no local da 

inflamação, e a dificuldade de eliminação desses antígenos, a agressão 

persiste instalando-se um processo crônico, caracterizado pela participação de 

uma resposta imunológica antígeno-específica, cujas principais células são os 

linfócitos T e B e macrófagos, interagindo com algumas citocinas (NAIR, 2004). 

A resposta imunológica adaptativa é iniciada quando antígenos 

microbianos em sua forma solúvel ou capturados por APCs, chegam aos 

linfonodos e são expostos aos linfócitos. É um tipo de resposta que leva alguns 

dias para se desenvolver e se tornar eficaz. Este tempo é necessário para que 

os linfócitos encontrem os antígenos aos quais são específicos (especificidade) 

para poderem proliferar e se diferenciar em células efetoras (SILVA et al., 

2007; HENRIQUES et al., 2011). 

A imunidade adaptativa é dividida em dois tipos básicos: imunidade 

humoral, que é mediada por linfócitos B diferenciados em plasmócitos e pelos 

anticorpos (Igs), sintetizados por estes, e responsáveis pelo reconhecimento 

específico de partículas estranhas; e imunidade celular, mediada por linfócitos 

T helper (Th) e T citotóxicos (Tc), e pelas citocinas por estes sintetizadas 

(KAWASHIMA et al., 1996). 

Linfócitos B específicos, utilizam seus receptores de antígenos para o 

reconhecimento de micro-organismos ou antígenos microbianos que adentram 

os glânglios linfáticos na sua forma não processada (nativa). Nessas células de 
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defesa, o reconhecimento é realizado por moléculas de anticorpos expressas 

na membrana celular que são capazes de reconhecer várias composições 

diferentes (proteínas, lipídios e polissacarídeos) presentes no antígeno 

microbiano (SPRINGER, 1990).  

Os linfócitos T na forma não ativada, dependem principalmente de 

APCs, sendo linfócitos B, macrófagos e células dendríticas as principais 

indutoras de tal resposta. Nos linfócitos T, o reconhecimento é realizado por 

receptores de célula T (TCR) que se ligam à pequenas sequencias de 

peptídeos de antígenos proteicos quando estas estão unidas às moléculas do 

complexo principal de histocompatibilidade (MHC) de uma APC, ou seja, os 

linfócitos T apenas distinguem antígenos apresentados por outras células, e 

não na forma solúvel (SPRINGER, 1990).  

Por meio da fagocitose ou pinocitose, APCs internalizam proteínas de 

origem exógena e, uma vez no interior da célula, são processadas em um 

compartimento vesicular, originando vários fragmentos peptídicos. Esses 

fragmentos se ligam a moléculas de MHC classe II dentro da célula, e são 

expressos na superfície da APC. Os linfócitos T helper (Th) CD4+ reconhecem 

essas moléculas e são ativados (WALKER et al., 2000). Os linfócitos Tc CD8+ 

apenas reconhecem antígenos complexados à moléculas de MHC classe I 

presentes na superfície de uma célula-alvo, que pode estar infectada por vírus, 

que induzem a síntese de proteínas virais pela célula, ou ser uma célula 

considerada estranha pelo organismo, que produz proteínas anormais, 

reconhecidas como antigênicas. Quando esse complexo (proteínas antigênicas 
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+ MHC – I) é reconhecido por linfócitos Tc CD8+, a célula-alvo é destruída 

(WALKER et al., 2000; ROCHA et al., 2007). 

Os macrófagos são importantes APCs, e estão presentes em grandes 

quantidades em todos os tecidos. Essas células fagocitam os patógenos e 

apresentam seus antígenos às células T efetoras, que por sua vez ativam os 

macrófagos para que destruam os microrganismos. Antígenos proteicos são 

englobados por linfócitos B, que os levam aos tecidos linfoides, onde são 

apresentados às células Th (COLIC et al., 2009). Após a estimulação 

antigênica, os linfócitos Th podem se diferenciar em Th1 capaz de mediar à 

resposta imunológica celular, ou em Th2 capaz de iniciar a resposta humoral 

(CONSTANT et al., 1995). Linfócitos Th também podem se diferenciar em Th17 

que é responsável pela liberação de IL-17 (ODA et al., 2003; VERNAL et al., 

2005). 

Respondendo a agressão bacteriana nos tecidos perirradiculares, os 

macrófagos, linfócitos T, fibroblastos, células epiteliais e células endoteliais 

presentes no ligamento periodontal e no osso produzem várias citocinas como 

IL-1, IL-3, IL-6, TNF, fator estimulador de colônia de macrófagos (M-CSF) e 

PGs, moléculas importantes na indução da reabsorção óssea por osteoclastos 

presentes em torno do osso perirradicular, sendo assim chamados fatores 

ativadores de osteoclastos (OAF) (ZECHII-ORLANDINI et al., 1996).  
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2.4 Ação de Mediadores Químicos liberados por linfócitos TCD4+ (Th1, 

Th2 e Th17) nas lesões perirradiculares 

 

 Reações imunológicas mediadas por linfócitos T e B estão implicadas na 

patogênese das LP humanas. TORABINEJAD & KETTERING (1985), 

encontraram em 13 amostras de LP, grande quantidade de linfócitos T e B, 

tanto em cistos quanto em granulomas. O número de células T foi maior do que 

o número de células B, nas mesmas amostras, independente do diagnóstico 

histopatológico. 

 A presença de células T em LP, indica que reações mediadas por essas 

células participam da patogênese da doença (TORABINEJAD & KETTERING, 

1985). Células Th1 produzem interferon gama (IFN-γ), IL-2 e TNF-α, assim 

como ativam macrófagos, enquanto que as células Th2 produzem IL-4, IL-5, IL-

10, IL-13 e fator de crescimento transformante beta (TGF-β) os quais atuam 

como fatores de crescimento e diferenciação de linfócitos B, eosinófilos e 

mastócitos, além de inibirem várias funções dos macrófagos (MOSMANN & 

COFFMAN, 1989). 

 WEAVER et al. (2006) relataram que células Th17 sozinhas, ou em 

combinação com IFN-γ,  são responsáveis pela produção de IL-17. Células 

Th17 podem também secretar IL-6, IL-22 e TNF-α, e desempenham um papel 

crítico na proteção contra micro-organismos, particularmente bactérias 

extracelulares e fungos (BETTELLI et al., 2006). 

 Linfócitos Th1 e Th2 humanos diferem na sua capacidade de resposta 

as citocinas. Tanto as células Th1 quanto as Th2 proliferam em resposta à IL-2, 
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porém células Th2 apresentam uma capacidade de resposta a IL-4 maior que 

as células Th1. Além disso, o IFN-γ liberado pelas células Th1, tende a inibir a 

resposta proliferativa de Th2 (DEL PRETE et al., 1993). 

 Tem sido sugerido que a IL-4 pode reduzir a capacidade de reabsorção 

óssea através da inibição de osteoclastos (WATANABE et al., 1990). FRAGA et 

al. (2013), encontraram uma maior expressão da citocina IL-4 em granulomas 

quando comparado aos cistos,  e sugeriram que o ambiente inflamatório de 

granulomas perirradiculares exibe um padrão com grande quantidade de 

células Th2. 

 Existem duas formas de TNF: α e β. O TNF-α é um polipeptídeo 

produzido principalmente por macrófagos ativados, embora os linfócitos T 

também produzam em menor quantidade. O TNF-β é uma glicoproteína 

produzida exclusivamente por linfócitos T ativados, por isso, é conhecido como 

linfotoxina. Seus principais efeitos inflamatórios são: estimular a expressão de 

moléculas de adesão pelas células endoteliais, facilitando a adesão de 

neutrófilos PMN, e posteriormente, monócitos e linfócitos; ativar a capacidade 

citocida de neutrófilos e monócitos; estimular a síntese de IL-1, IL-6 e outras 

citocinas; induzir a febre a partir da estimulação da síntese de PGs pelas 

células do hipotálamo; inibir a formação óssea e estimular a reabsorção óssea, 

porém em menores proporções quando comparados à ação da IL-1 

(MARTINHO et al., 2015). De acordo com TEITELBAUM (2007), em processos 

inflamatórios moderados, o TNF-α estimula células estromais da medula a 

produzirem citocinas osteoclastogênicas, tais como RANK-L, M-CSF e IL-1. 

Porém, em processos inflamatórios mais agressivos, o TNF-α pode promover a 
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formação osteoclástica pelo estímulo direto das células precursoras mesmo na 

ausência de células estromais. 

 O TGF-β é uma citocina encontrada em grandes quantidades no tecido 

ósseo, sendo sintetizado por linfócitos T, macrófagos, plaquetas, dentre outras 

células. Esta citocina apresenta um papel importante como estimulador de 

crescimento e diferenciação de osteoblastos, e além disso, age inibindo a 

fusão de células precursoras necessárias para a formação do osteoclasto (LIN 

et al., 2000). 

 O IFN-γ é uma glicoproteína que, assim como o TGF-β, age inibindo a 

diferenciação e a fusão das células precursoras de osteoclastos. Também atua 

na inibição da ativação dos osteaclastos maduros e da reabsorção óssea. É 

produzido por linfócitos Th1, células NK e macrófagos. A ativação de 

macrófagos locais é realizada principalmente por IFN-γ produzido pela ativação 

de células Th (SILVA et al., 2007; FRAGA et al., 2013). 

 A IL-17 faz parte de uma família de seis membros de citocinas (IL-17A-

F), que foi inicialmente descrita como produto de células Th17 CD4+, e está 

associada a condições inflamatórias dos tecidos perirradiculares (KOLLS & 

LINDEN, 2004). BETTELLI et al. (2006), mostraram que o TGF-β sozinho, ou 

em conjunto com a IL-6, é necessário para o inicio da diferenciação de células 

Th17. Considerando que TGF-β é um potente modulador da resposta 

imunológica, a IL-17 é capaz de reativar o processo inflamatório, caracterizado 

pela presença de neutrófilos. Assim, a quantidade de TGF-β, bem como a 

presença ou ausência de citocinas pró-inflamatórias determina se a resposta 

imune será modulada por Th17 (MARÇAL et al., 2010). 
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 VERNAL et al. (2005), demonstraram que os níveis de IL-17 estão 

aumentados no fluido do sulco gengival e em sobrenadantes de células 

isoladas a partir do tecido gengival de pacientes com periodontite crônica. 

Portanto, acredita-se que a IL-17 atua principalmente sobre o estroma 

endotelial, células epiteliais e monócitos, para induzir a secreção de 

mediadores pró-inflamatórios (COLIC et al., 2007). 

 MARÇAL et al. (2010), demonstraram que a expressão da IL-17 foi 

significativamente superior em granulomas quando comparados com cistos 

radiculares. A presença da IL-17 estava associada com uma exacerbação da 

resposta inflamatória, um elevado número de neutrófilos, e a reabsorção 

óssea. Portanto, a expressão da IL-17 pode desempenhar um papel na 

eliminação de microrganismos, embora possa promover o aumento das lesões 

perirradiculares.  

 Uma resposta imunológica caracterizada pela produção de IFN-γ, TNF-α 

e IL-1, está envolvida na destruição óssea, progressão e remodelação de LP 

(TAKEICHI et al., 1996). Em contraste, os mecanismos imunossupressores 

mediados por células Th2 são responsáveis pela cura, restringindo os 

mecanismos imunes inflamatórios (FUKADA et al., 2009). Níveis significativos 

de TNF-α foram encontrados em LP de dentes refratários ao tratamento 

endodôntico, em comparação com áreas perirradiculares de dentes saudáveis 

(HENRIQUES et al., 2011). Como um mediador potente de respostas 

imunológicas agudas e crônicas, o TNF-α tem a capacidade de aumentar a 

reabsorção óssea (TAKEICHI et al., 1996). 
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  A IL-2 é um imunoestimulante potente, produzido principalmente por 

células Th1, e favorece a expansão clonal dessas células, desempenhando um 

papel importante na patogênese da doença inflamatória perirradicular 

(SHARIEF & THOMPSON, 1993; YAMASAKI et al., 2006). KIM & LIM (2002), 

demonstraram que a concentração de IL-2 foi aumentada em ratos com 

inflamação pulpar induzida. Em um estudo semelhante, YAMASAKI et al. 

(2006), encontraram marcação positiva para IL-2 em quantidades elevadas 

durante o período de expansão da lesão perirradicular em ratos, sugerindo que 

esta citocina está relacionada com o desenvolvimento da lesão. Porém, 

quando os autores injetaram tacrolimus (imunossupressor) nesses animais, 

ocorreu a diminuição de IL-2 e consequente aumento da resposta inflamatória 

perirradicular em ratos imunossuprimidos, quando comparados aos controles. 

Os autores também puderam observar uma redução nos níveis de IL-2 

associado à LP maiores. 

 A IL-5 é produzida pela subpopulação de células Th2 dos linfócitos 

TCD4+, bem como por mastócitos ativados. Sua principal função é participar 

da proliferação e diferenciação de linfócitos B, que depois de ativados, 

participam da produção de anticorpos e da modulação da resposta inflamatória 

relacionada a LP assintomáticas e crônicas (FRAGA et al., 2013). De acordo 

com MARTINHO et al. (2015), níveis elevados de IL-5 estão associados a 

ausência de dor a palpação e a percussão em pacientes com LP, sendo 

considerada fator de proteção. 
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3. JUSTIFICATIVA 
_______________________________________________________________ 
  

 

Vários estudos têm avaliado isoladamente a participação de linfócitos 

TCD4+ na resposta imunológica do hospedeiro à infecção endodôntica. Porém, 

ainda são escassos na literatura as evidências comparativas entre as citocinas 

liberadas por TCD4+ e as manifestações clínicas da LP. 
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4. HIPOTESE 
_______________________________________________________________ 
 
  

Acredita-se que a expressão de alguns mediadores químicos liberados 

pelo linfócito TCD4+ podem variar de acordo com o tipo de lesão perirradicular 

(cisto ou granuloma perirradicular), tempo de tratamento endodôntico e 

características clínicas (presença de fistula e sintomatologia).  
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5. OBJETIVO 
_______________________________________________________________ 
 
 

Avaliar a expressão das citocinas IL-2, TNF-α, IFN-γ, IL-5, TGF-β e IL-17 

que caracterizam a atividade do linfócito TCD4+ em lesões perirradiculares, e 

correlacionar a expressão de cada mediador químico com dados clínicos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

6. MATERIAIS E MÉTODOS 
_______________________________________________________________ 
 

 

6.1 Parecer ético 

 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado (CAAE - 

47669715.2.0000.5284) pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estácio de Sá (Anexo 1). 

 

 

6.2 Seleção da amostra 

 

Foram selecionadas 23 LP, locados por conveniência, sendo 5 cistos e 

18 granulomas, a partir do banco de lesões do laboratório de Patologia Bucal, 

da Universidade Estácio de Sá, coletadas de janeiro de 2012 a dezembro de 

2013. Os espécimes utilizados foram provenientes de cirurgias perirradiculares 

realizadas pelo mesmo endodontista (H.S.A.) em clínica odontológica 

particular. Todos os casos selecionados para esta pesquisa apresentavam 

dados referentes às características demográficas (idade e gênero), à 

sintomatologia, ao sinal clínico (presença de fístula) e tempo de tratamento 

endodôntico que foram adquiridos através de anamnese e exame clínico. 

Foram excluídas da pesquisa LP: de tamanhos insuficientes;  de 

pacientes com doenças imunossupressoras, tais como Diabetes mellitus, 

Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) ou doenças auto-imunes; de 



 27 

usuários de analgésicos, anti-inflamatórios e/ou antibióticos por período inferior 

a um mês. O gênero ou a faixa etária da população não interferiu na inclusão 

do paciente nesta pesquisa. 

 

 

6.3 Diagnostico das lesões perirradiculares 

 

 O diagnostico das LP foi realizado através de exame histopatológico, 

demonstrando que o cisto apresenta uma cavidade parcial ou totalmente 

delimitada por epitélio e que o granuloma é uma lesão formada por tecido de 

granulação (Figura 1).  

A avaliação histopatológica das lâminas coradas com hematoxilina e 

eosina foi realizada por dois avaliadores. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Lesões perirradiculares coradas em hematoxilina e eosina (A) Cisto (B) Granuloma. 

A B 
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6.4 Reações imunoistoquímicas 

 

Lâminas silanizadas receberam cortes histológicos de 3µm cada e foram 

deixadas por um período de 3 a 4 horas na estufa à 60°C. As reações de 

imunoistoquímica foram realizadas seguindo o protocolo de AJUZ et al. (2014). 

Para realizá-las, as lâminas foram desparafinizadas e os cortes hidratados 

através de banhos sequenciais de xilol I, xilol II, álcool absoluto, álcool a 90º, 

álcool a 70º e álcool a 50º (Figura 2A). 

As lâminas foram organizadas em berços de vidro dentro de um 

recipiente plástico. Em seguida, foi adicionado o tampão citrato-ácido cítrico 

(Tampão Citrato pH 6.0, DBS – Pleasanton, Califórnia, EUA) e o conjunto então 

foi levado ao microondas (BMX 35ARHNA - Maxi Gratine Inox, Brastemp, 

Joinville, Santa Catarina), com potência mínima de 850W, em um ciclo de 12 

minutos na potência máxima, em temperatura ambiente externa. Após o 

término do ciclo, o recipiente plástico foi deixado esfriando em temperatura 

ambiente por 20 minutos, para em seguida ser lavado em água corrente por 5 

minutos. 

As lâminas foram colocadas nos berços de vidro para realizar a 

inativação da peroxidase endógena. Para isso, foram feitos 5 banhos de 5 

minutos cada com água oxigenada (H2O2) 20 volumes (Proquímios, Rio de 

Janeiro, RJ), em seguida as lâminas foram lavadas 3 vezes em água corrente. 

As lâminas, foram colocadas em solução de PBS 1x pH 7,4 (Laborclin, Pinhais, 

PR) e mantidas nesta solução. 
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Para fazer a diluição dos anticorpos primários da Santa Cruz 

Biotechnology (Santa Cruz, Califórnia, EUA) IL-2 (Rabbit polyclonal IgG, 

SC7896, 1:200), TNF-α (Mouse monoclonal IgG, SC130349, 1:50), IFN-γ 

(Rabbit polyclonal IgG, SC8308, 1:200), IL-5 (Rabbit polyclonal IgG, SC7887, 

1:200), TGF-β (Goat polyconal IgG, SC146, 1:100) e IL-17 (Rabbit polyclonal 

IgG, SC7927, 1:200) (Figura 2B), foi utilizada a solução PBS/BSA a 1%. 

As lâminas foram secas e os anticorpos primários foram aplicados sobre 

os cortes, depois, as lâminas foram colocadas sobre uma espuma umedecida 

com água dentro de um recipiente plástico (Figura 2C) e deixado na geladeira 

por 16 horas (overnight). Após as 16 horas, as lâminas foram retiradas da 

geladeira, os anticorpos primários descartado e as lâminas colocadas nos 

berços de vidro e feitas 3 lavagens, de 1 minuto cada com PBS 1x. 

Para aplicação do anticorpo secundário (LSAB + system HRP – Dako 

K0690, DAKO North America, Carpinteria, Califórnia, EUA), foi utilizado o 

mesmo recipiente plástico, porém com a espuma umedecida e aquecida. As 

lâminas foram colocadas no recipiente e o anticorpo secundário biotinilado 

(Figura 2D) aplicado sobre os cortes e colocado em estufa (Fanem, São Paulo, 

SP) a 37º C por 30 minutos. 

Após este prazo, foram realizadas 3 lavagens de 1 minuto cada, das 

lâminas em PBS 1x. Depois foi removido novamente o excesso de PBS e as 

lâminas colocadas no recipiente aplicando o complexo estreptavidina-biotina 

(Figura 2D), deixando posteriormente as lâminas na estufa por 30 minutos a 

37º C. Depois deste intervalo, o excesso de solução foi removido, colocando as 
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lâminas nos berços de vidro e outras 3 lavagens de 1 minuto cada com PBS 1x 

foram realizadas. 

Para a etapa do DAB líquido (Liquid DAB + Substrate Chromogen 

System - Dako K3468, DAKO North America, Carpinteria, Califórnia, EUA), as 

lâminas foram colocadas no recipiente plástico sem espuma e foi aplicada a 

solução de 20 µL de DAB líquido para 1000 µL de seu diluente específico 

(Figura 2E), por 5 minutos em temperatura ambiente. Depois dos 5 minutos, as 

lâminas foram removidas, o DAB descartado e foi feita a lavagem em água 

corrente por 5 minutos.  

Foi realizada a contra-coloração com hematoxilina de Carazzi por 2 

minutos e depois lavagem em água corrente por 8 minutos. Por último, os 

cortes foram desidratados em 3 trocas rápidas de álcool absoluto e passados 

pelo xilol de diafanização e pelo xilol de montagem (Figura 2F), sendo 

posteriormente montados com lamininas de vidro e Entellan (Meck, Damstadt, 

Alemanha).  

Foram realizados controles positivos e negativos para cada anticorpo 

utilizado, conforme instruções dos fabricantes. 
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Figura 2: Etapas da reação imunoistoquímica. (A) Sequência inicial de banhos, (B) Anticorpos 
primários, (C) Montagem das lâminas na espuma, (D) complexo estreptavidina-biotina, (E) 

DAB, (F) sequência final de banhos. 
 

 

 

 

A 
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6.5 Análise de Imagens 

 

A análise das imagens (AJUZ et al., 2014) foi realizada com auxílio de 

microscópio óptico (Leica DM500, Heerbrugg, Suécia) e cada lâmina 

subdividida em 5 campos de grande aumento (40x de aumento microscópico), 

onde foram avaliados o epitélio e o tecido conjuntivo.  

De acordo com o número de marcações positivas para o anticorpo, 

foram atribuídos valores de 0 a 2 para cada campo. As áreas observadas 

foram consideradas negativas ou focal quando não houve células positivas ou 

menos de 5% das células estavam coradas positivamente (0 ponto); leve a 

moderado quando 5% a 50% das células foram coradas positivamente (1 

ponto); e forte, quando mais de 50% das células foram consideradas positivas 

para cada marcador (2 pontos).  

No final, cada zona de todas as lâminas estudadas receberam cinco 

graus que, em conjunto representaram valores de 0 (se todos os campos de 

alta potência analisados foram negativos) a 10 (se todos os campos de alta 

potência analisados foram fortemente positivos). Como este número final 

resume o valor total dos cinco campos, foi obtida uma média referente à 

classificação de imunoexpressão, sendo: negativo ou focal (média final que 

varia de 0 a 0,5), fraco a moderado (variando de 0,6 a 1,2) e forte (variando de 

1,3 a 2,0). 
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6.6 Análise estatística 

 

A analise comparativa dos dados obtidos foi realizada utilizando o 

programa SPSS (Statistical Program for Social Sciences, versão 2.1, IBM, São 

Paulo, SP). 

Para a comparação da expressão dos mediadores com os dados 

clínicos, foi utilizado o teste de não paramétrico de Mann-Whitney. A 

significância estatística levada em consideração foi p<0,05. 

Para a comparação da expressão de mediadores químicos foi utilizado o 

teste de não paramétrico de Friedman e o teste de Wilcoxon para múltiplas 

comparações com a correção de Bonferroni para p<0,003. 
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7. RESULTADOS 
_______________________________________________________________ 
 
 

A avaliação demográfica dos 23 casos incluídos no estudo demonstrou 

que a média de idade dos pacientes foi de 51,3 ± 15,1 anos, sendo a idade 

mínima 20 anos e a máxima 78 anos. Dezessete pacientes (73,9%) eram do 

gênero feminino e 6 (26,1%) do masculino. 

 Em relação a localização, 16 casos (69,6%) se localizavam na maxila, e 

7 (30,4%) na mandíbula. A verificação da posição da LP na arcada revelou que 

15 casos (65,2%) estavam em localização anterior e 8 (34,8%) em região 

posterior (Figura 3). 

 

Figura 3: Distribuição das variáveis localização e posição na arcada em granulomas e cistos 
perirradiculares. 
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A verificação da sintomatologia revelou que 13 (56,5%) casos eram 

sintomáticos e 10 (43,5%) casos assintomáticos. Para a presença de sinal 

clínico foi observado 8 (34,8%) casos apresentavam fístula e 15 (65,2%) não a 

apresentavam. Em relação ao tempo de tratamento endodôntico realizado 

prévio a cirurgia perirradicular, 12 (52,2%) casos apresentavam tempo < 4 anos 

e 11 (47,8%) apresentavam tempo > 4 anos (Figura 4).  

 

 

Figura 4: Distribuição das variáveis sintoma, sinal clínico (fístula) e tempo de tratamento 
endodôntico em granulomas e cistos perirradiculares. 

 

 

Todas as lâminas das 23 LP apresentaram marcação positiva para os 

anticorpos primários utilizados. A avaliação da expressão de mediadores 

químicos (Figura 5)  nas imagens obtidas através de imunohistoquímica (Figura 

6) em granulomas perirradiculares revelou que: IL-2: 18 focal; IL-5: 15 focal e 3 

fraca/moderada; TGF-β: 14 focal, 1 fraca/moderada e 3 forte; IFN-γ: 13 focal e 
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5 fraca/moderada; IL-17: 16 focal e 2 fraca/moderada; TNF-α: 16 focal e 2 

fraca/moderada. 
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Figura 5: Expressão de citocinas liberadas pelo linfócito TCD4+ em granulomas 
perirradiculares. A: IL-2, B: IL-5, C: TGF-β, D: IFN-γ, E: IL-17 e F: TNF-α. 
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Figura 6: Fotomicrografias de cortes histológicos com marcação positiva para as citocinas 
liberadas pelo linfócito TCD4+ em granulomas perirradiculares (imunoperoxidase; 40x). A: IL-2, 

B: IL-5, C: TGF-β, D: IFN-γ, E: IL-17 e F: TNF-α. 
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A comparação entre a expressão das citocinas liberadas pelo linfócito 

TCD4+ em granulomas perirradiculares revelou diferença estatística 

significativa entre IL-2 x IFN-γ (p=0,001), e IL-2 x TGF-β (p=0,001). Esses 

dados podem ser observados na tabela 1. 

 

 

Tabela 1: Descrição das citocinas liberadas pelo linfócito TCD4+ em granulomas perirradiculares. 
 

 
Citocinas 

 

 
Media ± Desvio Padrão 

TNF-α 0,30 ± 0,24 
 

IFN-γ 0,42 ± 0,21 
 

IL-5 0,28 ± 0,30 
 

TGF-β 0,43 ± 0,59 
 

IL-2     0,10 ± 0,14 *# 
 

IL-17 0,31 ± 0,28 
 

Teste de comparação múltipla de Wilcoxon com a correção de Bonferroni para p<0,003. 
* IL-2 x IFN-γ (p=0,001) 
# IL-2 x TGF-β (p=0,001) 

 

Através da comparação entre a expressão das citocinas com os dados 

clínicos e tempo de tratamento endodôntico em granulomas perirradiculares, foi 

possível constatar relação significativa entre IFN-γ e IL-2, e ausência de fístula 

(p=0,004) e presença de sintomatologia dolorosa (p=0,005). Também foi 

possível observar relação entre a maior expressão de IL-5 em tratamentos 

endodônticos realizados há mais de 4 anos (p=0,011).  Esses dados podem ser 

observados na tabela 2. 
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Tabela 2: Comparação entre a expressão da citocinas liberadas pelo linfócito TCD4+ e dados clínicos 
e de tempo de tratamento endodontico em granulomas perirradiculares. 

Parâmetros 
Clínicos Citocinas 

 TNF-α IFN-γ IL-5 TGF-β IL-2 IL-17 

Sinais 
Positivo 
Negativo 

Sintomas 
Positivo 
Negativo 

Tempo 
- 4 anos 
+4 anos 

0,28±0,17a 
0,30±0,26a,b 

 
0,25±0,18a,b 
0,37±0,31a 

 
0,26±0,13a 
0,35±0,33a 

0,44±0,16a 
0,41±0,23a 

 
0,43±0,23a 
0,40±0,20a 

 
0,40±0,13a 
0,45±0,29a 

0,28±0,22a 
0,29±0,34a,b 

 
0,23±0,21a,b 
0,37±0,42a 

 
0,14±0,21a 
0,45±0,31a 

0,48±0,62a 
0,41±0,60a,b 

 
0,45±0,59a,b 
0,40±0,63a 

 
0,26±0,49a 
0,65±0,66a 

0,12±0,17a 
0,09±0,13b 

 
0,73±0,10b 
0,14±0,19a 

 
0,12±0,13a 
0,75±0,14a 

0,44±0,32a 
0,26±0,26a,b 

 
0,29±0,28a,b 
0,34±0,29a 

 
0,20±0,16a 
0,45±0,35a 

Mann-Whitney teste, p<0,05. Os valores estão expressos em média ± desvio padrão. Letras 
diferentes representam diferenças significativas. 

 

 

A expressão de mediadores químicos (Figura 7) nas imagens obtidas 

através de imunohistoquímica (Figura 8) em cistos perirradiculares revelou no 

tecido epitelial que: IL-2: 4 focal e 1 forte; IL-5: 2 focal e 3 fraca/moderada; 

TGF-β: 3 focal e 2 fraca/moderada; IFN-γ: 4 focal e 1 fraca/moderada; IL-17: 1 

focal, 3 fraca/moderada e 1 forte; TNF-α: 2 focal e 3 fraca/moderada. 
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Figura 7: Expressão de citocinas liberadas pelo linfócito TCD4+ no tecido epitelial de cistos 
perirradiculares. A: IL-2, B: IL-5, C: TGF-β, D: IFN-γ, E: IL-17 e F: TNF-α. 
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Figura 8: Fotomicrografias de cortes histológicos com marcação positiva para as citocinas 
liberadas pelo linfócito TCD4+ no tecido epitelial de cistos perirradiculares (imunoperoxidase; 

40x). A: IL-2, B: IL-5, C: TGF-β, D: IFN-γ, E: IL-17 e F: TNF-α. 
 

 

Não houve diferença significante entre os mediadores químicos no 

epitélio dos cistos. Esses dados podem ser observados na tabela 3. 
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Tabela 3: Comparação entre as citocinas liberadas pelo linfócito TCD4+ no epitélio de cistos 
perirradiculares. 

 
 

Citocinas 
 

 
Media ± Desvio Padrão 

TNF-α 0,52 ± 0,38 
 

IFN-γ 0,24 ± 0,26 
 

IL-5 0,36 ± 0,32 
 

TGF-β 0,16 ± 0,26 
 

IL-2 0,32 ± 0,71 
 

IL-17 0,88 ± 0,46 
 

Teste de comparação múltipla de Wilcoxon com a correção de Bonferroni para p<0,003. 

  
 

 

No tecido conjuntivo dos cistos perirradiculares foi observado que: IL-2: 

4 focal e 1 fraca/moderada; IL-5: 2 focal e 3 fraca/moderada; TGF-β: 3 focal, 1 

fraca/moderada e 1 forte; IFN-γ: 2 focal e 3 fraca/moderada; IL-17: 1 focal, 3 

fraca/moderada e 1 forte; TNF-α: 2 focal e 3 fraca/moderada (Figura 9). 

Imagens obtidas através de imunohistoquímica do tecido conjuntivo de cistos 

perirradiculares podem ser observadas na figura 10. 
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Figura 9: Expressão de citocinas liberadas pelo linfócito TCD4+ no tecido conjuntivo de cistos 
perirradiculares. A: IL-2, B: IL-5, C: TGF-β, D: IFN-γ, E: IL-17 e F: TNF-α. 
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Figura 10: Fotomicrografias de cortes histológicos com marcação positiva para as citocinas 
liberadas pelo linfócito TCD4+ em tecido conjuntivo de cistos perirradiculares 

(imunoperoxidase; 40x). A: IL-2, B: IL-5, C: TGF-β, D: IFN-γ, E: IL-17 e F: TNF-α. 
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Não houve diferença significante entre os mediadores químicos no 

conjuntivo dos cistos. Esses dados podem ser observados na tabela 4. 

 
 
 
 

Tabela 4: Descrição das citocinas liberadas pelo linfócito TCD4+ no conjuntivo de cistos 
perirradiculares. 

 
 

Citocinas 
 

 
Media ± Desvio Padrão 

TNF-α 0,60 ± 0, 50 
 

IFN-γ 0,64 ± 0,60 
 

IL-5 0,60 ± 0,50 
 

TGF-β 0,48 ± 0,67 
 

IL-2 0,16 ± 0,26 
 

IL-17 0,84 ± 0,47 
 

Teste de comparação múltipla de Wilcoxon com a correção de Bonferroni para p<0,003. 

 

 

 
Na comparação entre a expressão das citocinas com os dados clínicos e 

tempo de tratamento endodôntico em cistos perirradiculares, não foi possível 

encontrar diferença significativa. Esses dados podem ser observados na tabela 

5. 
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Tabela 5:  Comparação entre a expressão das citocinas liberadas pelo linfócito TCD4+ e dados clínicos 
e de tempo de tratamento endodôntico em cistos perirradiculares. 

 
Parâmetros 
clínicos Citocinas 

  

     TNF-α IFN-γ IL-5 TGF-β IL-2 IL-17 

Sinais 
Positivo 
Negativo 

Sintomas 
Positivo 
Negativo 

Tempo 
 - 4 anos 
+ 4 anos 

 
0,53±0,43 
0,60±0,48 

 
0,60±0,48 
0,53±0,43 

 
0,60±0,48 
0,53±0,43 

 
0,43±0,51 
0,45±0,52 

 
0,45±0,52 
0,43±0,51 

 
0,45±0,52 
0,43±0,51 

 
0,46±0,54 
0,50±0,20 

 
0,50±0,20 
0,46±0,54 

 
0,50±0,20 
0,46±0,54 

 
0,16±0,40 
0,55±0,61 

 
0,55±0,61 
0,16±0,40 

 
0,55±0,61 
0,16±0,40 

 
0,10±0,24 
0,45±0,77 

 
0,45±0,77 
0,10±0,24 

 
0,45±0,77 
0,10±0,24 

 
1,00±0,53 
0,65±0,10 

 
0,65±0,10 
1,00±0,53 

 
0,65±0,10 
1,00±0,53 

       
Mann-Whitney teste, p<0,05. Os valores estão expressos em média ± desvio padrão. Foram 

avaliados os tecidos epitelial e conjuntivo dos cistos perirradiculares (n=10). 
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8. DISCUSSÃO 
_______________________________________________________________ 
 
 
 Para se obter sucesso no tratamento endodôntico, comunidades 

microbianas do interior do canal radicular devem ser eliminadas, ou pelo 

menos significativamente reduzidas à níveis que são compatíveis com o tecido 

de cicatrização perirradicular. A presença de bactérias pós-tratamento 

endodôntico, resulta no desenvolvimento ou reaparecimento de sinais ou 

sintomas, incluindo dor, edema, ou fístula (RÔÇAS et al., 2004; SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2008). 

 No presente estudo, todos os casos foram diagnosticados como 

infecções pós-tratamento endodôntico. Foram coletados dados referentes à 

sintomatologia, presença de fístula e tempo de tratamento endodôntico. 

Estudos semelhantes também sugeriram uma correlação entre LP e presença 

de sinais e sintomas clínicos (COLIC et al., 2007; COLIC et al., 2009; 

MARTINHO et al., 2015). 

 Diversos trabalhos sobre LP associam a presença de citocinas, à 

reabsorção óssea e desenvolvimento da lesão (KAMASHIMA et al.,1996; 

TAKAYANAGI, 2005; MARÇAL et al., 2010; ARMADA et al., 2015). Por outro 

lado, poucos correlacionaram os níveis das citocinas com os sinais e sintomas 

das LP (MATSUO et al., 1992; WALKER et al., 2008; TEIXEIRA-SALUM et al., 

2010). 

 A metodologia empregada neste trabalho está de acordo com estudos 

prévios, e encontra-se consolidada na literatura (AJUZ et al., 2014; BRACKS et 

al., 2014; ARMADA et al., 2015). Todas as 23 LP utilizadas nesse estudo foram 
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removidas cirurgicamente pelo mesmo profissional, e foram coletadas 

informações sobre doenças sistêmicas e uso de medicações (antiinflamatórios, 

antibióticos e analgésicos) que pudessem comprometer os resultados, em 

concordância com o estudo de AJUZ et al. (2014) e MARTINHO et al. (2015). 

No presente estudo todas as lâminas das 23 LP apresentaram 

marcação para todos os marcadores utilizados. Houve diferença significante 

entre IL-2 x IFN-γ e IL-2 x TGF-β  em granulomas, sendo que a IL-2 apresentou 

os valores mais baixos de marcação (expressão focal). Considerando o perfil 

de cronicidade da doença perirradicular, que é caracterizada por uma 

reabsorção óssea de longo prazo, uma neutralização a resposta destrutiva 

expressa pelo mediadores químicos IFN-γ, TNF-α e IL-2, é esperado pelo 

aumento do numero de mediadores químicos IL4, IL-5 e IL-13 relacionados 

com a cura. Esta regulação cruzada, de que a resposta de mediadores 

químicos liberados por células Th2, inibe a resposta de células Th1 e vice-

versa, tem sido proposta (MÁRTON & KISS, 2014; DE BRITO et al., 2012).  

Em pesquisa recente, MARTINHO et al. (2015), encontraram níveis de 

citocinas produzidas por Th1 (IFN-γ, TNF-α e IL-2), maiores que as produzidas 

por células Th2 (IL4, IL-5 e IL-13), no fluido intersticial de tecidos apicais de 

dentes recém infectados.  

Os resultados também revelaram uma correlação entre a baixa 

expressão de IL-2, com casos de sintomatologia positiva e ausência de fístula 

nos pacientes que apresentavam granulomas, porém nos cistos essa 

correlação não foi observada. COLIC et al. (2009) não observaram diferença 

nos níveis de IL-2 em lesões sintomáticas e assintomáticas, tanto em cistos 
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quanto granulomas, e encontraram expressão de IL-2, IFN-γ e IL-17 em todas 

as amostras. 

Em cistos perirradiculares não foram encontradas diferenças 

significantes entre a marcação dos mediadores químicos. Supõe-se que a 

pequena quantidade de amostras de cistos perirradiculares (apenas 5), não 

permitiu diferenças significativas, apesar de terem sido observadas maior 

expressão da citocina IL-17, tanto no epitélio quanto no tecido conjuntivo. AJUZ 

et al. (2014) também observaram uma maior expressão de IL-17 em cistos, e 

sugerem que esta citocina possa estar envolvida com eventos relacionados ao 

epitélio cístico. 

WALKER et al. (2000), também encontraram uma pequena expressão 

de IL-2 nos tecidos perirradiculares de pacientes com lesões, quando 

comparado a expressão de IL-4 e IL-6. Sugere-se, que os mastócitos 

residentes em granulomas perirradiculares, sejam capazes de inibir a produção 

de IL-2 e IFN-γ, através de um mecanismo de feedback negativo, suprimindo 

assim, a atividade das células Th1 em resposta à antígenos (PIATTELI et al., 

1991). 

Os macrófagos são a primeira linha de defesa local em resposta a uma 

infecção bacteriana do canal radicular, e funcionam como células 

apresentadoras de antígenos para linfócitos T efetores (MA et al., 2003). 

COLIC et al. (2009), encontraram uma correlação positiva entre a presença de 

macrófagos e IFN-γ em LP. Os macrófagos são responsáveis pela produção de 

citocinas pró-inflamatórias e outros mediadores químicos, e são principalmente 

ativados pelo IFN-γ, o que torna essa correlação esperada (MA et al., 2003; 
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WATFORD et al., 2003). WALKER et al. (2000), encontraram uma pequena 

quantidade de células que expressavam IFN-γ nos tecidos perirradiculares de 

pacientes com lesões.  

No presente estudo, a expressão de IFN-γ ocorreu em 27,8% dos 

granulomas e 60% do tecido conjuntivo de cistos, considerada leve/moderada, 

com diferenças significativas quando comparada a IL-2 em granulomas que 

apresentou em 100% das amostras expressão focal. Acredita-se que as 

respostas imunes Th1, mediadas por IFN-γ, em conjunto com outras citocinas 

tais como, IL-1, IL-6 e TNF-α, estão envolvidas na progressão das lesões 

perirradiculares e destruição óssea (KAWASHIMA & STASHENKO, 1999; IHAN 

HREN & IHAN, 2009; FUKADA et al., 2009; BRACKS et al., 2014).  No entanto, 

o IFN-γ tem demonstrado exercer um efeito oposto na reabsorção óssea, pela 

inibição da formação de osteoclastos (TAKAYANAGI et al., 2000). Estudos com 

camundongos demonstraram que o IFN-γ poderia ser um supressor endógeno 

do desenvolvimento de LP, não apresentando efeito significativo sobre a 

patogênese da reabsorção óssea (SASAKI et al., 2004; DE ROSSI et al., 

2008). 

FRAGA et al. (2013), avaliaram os níveis de IL-4 e IFN-γ em cistos e 

granulomas perirradiculares. Os resultados indicaram elevada expressão de 

IFN-γ em tecido conjuntivo de cistos (100% dos cistos e apenas 63% dos 

granulomas com marcação positiva) e elevada expressão de IL-4 em 

granulomas (100% dos granulomas e 61,5% dos cistos foram positivos). Esses 

resultados sugerem que o infiltrado inflamatório de cistos contém 

principalmente citocinas Th1, enquanto que os granulomas exibem um padrão 
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de regulação com elevados níveis de citocinas Th2. FUKADA et al. (2009), não 

encontraram diferenças na expressão de IFN-γ, IL-4 e TGF-β em cistos e 

granulomas perirradiculares. 

SILVA et al. (2007) e MARTINHO et al. (2015), encontraram quantidades 

de TNF-α e IFN-γ associados a presença de sinais e sintomas clínicos em 

pacientes com LP. TEIXEIRA-SALUM et al. (2010), observaram maiores níveis 

de IFN-γ, TNF-α e IL-4 associados com sensibilidade à percussão, palpação, e 

presença de edema, porém não foram encontradas diferenças significativas 

entre os níveis de citocinas e o tamanho da lesão. No presente estudo a 

marcação de IFN-γ também foi relacionada a sintomatologia positiva e 

ausência de fístula em granulomas, com diferenças significativas. Em cistos 

não foram encontradas diferenças, acredita-se que pela pequena quantidade 

de amostras.  

Níveis significativos de TNF-α foram encontrados em lesões refratárias 

ao tratamento endodôntico, quando comparadas com áreas perirradiculares de 

dentes saudáveis (HENRIQUES et al., 2011). Como um mediador potente da 

resposta imunológica aguda e crônica, o TNF-α desempenha um papel crucial 

no processo de formação da doença perirradicular, estimulando a reabsorção 

óssea local, com o aumento da osteoclastogênese (MANOLAGAS, 1995; 

TAKAYANAGI, 2005). MARTINHO et al. (2015) encontraram maior tamanho de 

destruição óssea (> 3mm), associado a níveis mais altos de TNF-α.  

No presente trabalho, o TNF-α mostrou uma expressão que variou de 

focal para fraca/moderada em todas as amostras de granulomas, e também no 

epitélio e conjuntivo de cistos, porém sem diferenças estatísticas em relação a 
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outros marcadores em ambas as lesões. Não houve correlação positiva da 

expressão de TNF-α com sinais, sintomas e tempo de tratamento endodôntico 

tanto em cistos quanto em granulomas. TEIXEIRA-SALUM et al. (2010), 

observaram maiores concentrações de TNF-α em cistos perirradiculares do 

que em granulomas. Níveis elevados de TNF-α e IFN-γ foram associados com 

a presença de edema, sugerindo um papel importante dessas citocinas na 

inflamação. IHAN HREN & IHAN (2009), sugeriram que bactérias anaeróbias 

presentes no canal radicular, são fortes indutores de resposta Th1, que incluem 

a liberação de TNF-α, IL-1 e IL-6, promovendo a indução de osteoclastos e da 

reabsorção óssea, caracterizando o crescimento de cistos e granulomas 

perirradiculares. 

COLIC et al. (2009), avaliaram a produção de citocinas IL-2 e IFN-γ 

(citocinas Th1), IL-4 e IL-5 (citocinas Th2), e IL-17 (citocina Th17) em lesões 

perirradiculares, e puderam observar que níveis mais altos de citocinas IL-5 

foram encontrados em lesões assintomáticas. MARTINHO et al. (2015), 

também encontraram níveis elevados de IL-5 em pacientes com ausência de 

dor a palpação e a percussão, sendo considerada um fator de proteção. No 

presente trabalho, apenas foi observada correlação entre a expressão de IL-5 

com tempo de tratamento endodôntico maior que 4 anos em granulomas, 

porém não foram observadas diferenças significativas em lesões císticas. 

A citocina TGF-β, produzida por células Th2, foi identificada em algumas 

doenças inflamatórias osteolíticas, por exemplo, osteoartrite, artrite reumatoide, 

bem como em doenças periodontais e perirradiculares (KABASHIMA et al., 

1998; LIN et al., 2000). Esta citocina atua inibindo a reabsorção óssea e a 
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diferenciação dos osteoclastos; apresenta efeito imunossupressor potente; 

atua como quimioatrator para monócitos e linfócitos; e inibe a produção de IL-1, 

IL-2, TNF-α e IFN-γ, além de antagonizar atividades biológicas dessas 

citocinas (WAHL,  1992; LIN et al., 2000; DANIN et al., 2003). No entanto, 

pouco se sabe sobre o papel do TGF-β na patogênese das lesões 

perirradiculares em humanos.  

Estudos tem indicado que o TGF-β estimula a produção de fibronectina 

e colágeno, aumentando assim, a incorporação dessas proteínas na matriz 

óssea (SKALERIC et al., 1997). Além disso, outros estudos sugerem que o 

TGF-β é importante para a cura perirradicular, atuando na inibição da 

reabsorção óssea e reparação dos tecidos (TYLER et al., 1999; LIN et al., 

2000). Adicionalmente, acredita-se que o TGF-β desempenha um papel crítico 

no desenvolvimento, manutenção e indução de células T reguladoras e IL-17  

em lesões perirradiculares (ROMAGNANI, 2006; YOSHIMURA et al., 2010). 

No presente trabalho, a TGF-β apresentou uma forte expressão de 

marcação em 16,7% das amostras de granulomas, com diferenças estatísticas 

significativas quando comparada a IL-2. Nos cistos, essa citocina apresentou 

expressão focal em 60% das amostras, e fraca/moderada em 40%, não 

demonstrando forte marcação em nenhuma amostra analisada. Não foram 

encontradas diferenças estatísticas significativas entre o TGF-β e outras 

citocinas estudadas em cistos.  

TEIXEIRA-SALUM et al. (2010), encontraram TGF-β em todas as 

amostras de lesões estudadas. Porém, níveis dessa citocina foram 

significativamente mais elevados em granulomas do que em cistos 
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perirradiculares. Outros autores também demonstraram níveis mais elevados 

de TGF-β em granulomas (TYLER et al., 1999; TACHIBANA et al., 2000). A 

razão para a alta concentração de TGF-β nesse tipo de LP é desconhecida, 

porém, pode ser explicada pela presença de um grande número de células 

produtoras de TGF-β, como macrófagos, fibroblastos, eosinófilos, osteoclastos, 

osteoblastos e células T reguladoras, que parecem atuar pela inibição da 

diferenciação de osteoclastos, associado ao processo de remodelação óssea 

(CHENG & BATES, 1993; MENEZES et al., 2006).  

COLIC et al. (2009), encontraram níveis significativamente mais 

aumentados de TGF-β em lesões assintomáticas, sugerindo que mecanismos 

imunoreguladores em lesões crônicas assintomáticas são característicos de um 

estágio avançado do desenvolvimento, e da cicatrização dessas lesões. No 

presente estudo, não houve correlação entre a expressão de TGF-β com 

sinais, sintomas e tempo de tratamento endodôntico tanto em cistos quanto em 

granulomas. 

A IL-17 é uma citocina pró-inflamatória com efeitos potentes sobre 

células do sistema imune inato, especialmente granulócitos, e é considerada 

uma importante moléculas de ligação entre os sistemas imunes inato e 

adaptativo (GAFFEN et al., 2006; YU & GAFFEN, 2008).  

XIONG et al. (2009), sugerem que a IL-17 pode estar envolvida na 

patogênese das lesões perirradiculares, atuando na resposta inflamatória e na 

destruição óssea. HENRIQUES et al. (2011), encontraram níveis 

significativamente mais elevados de IFN-γ e IL-17 em LP refratárias ao 

tratamento endodôntico. 
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COLIC et al. (2009), avaliaram a produção de citocinas por infiltrado de 

células mononucleares in vitro, e compararam com dados clínicos. Os autores 

puderam observar níveis mais elevados de IL-17 e IFN-γ em lesões 

sintomáticas, sugerindo que essas citocinas desempenham um papel 

importante na exacerbação da inflamação, estimulando a produção de outras 

citocinas pró-inflamatórias, e atuando na iniciação e desenvolvimento de lesões 

perirradiculares. 

No nosso estudo, a expressão de citocinas IL-17 e IFN-γ, tanto em 

cistos, quanto em granulomas perirradiculares, não mostraram diferenças 

estatísticas significativas entre si. Houve uma maior expressão de IL-17 em 

cistos (tanto no epitélio, quanto no conjuntivo) do que em granulomas; e uma 

expressão um pouco aumentada de IFN-γ no tecido conjuntivo de cistos, 

quando comparado com o epitélio cístico e granulomas. Porém, em razão da 

diferença na quantidade de amostras, não foi possível realizar uma correlação 

estatística entre cistos e granulomas perirradiculares. Não foram observadas 

diferenças significativas da expressão de IL-17 em lesão sintomáticas ou 

assintomáticas. 

MARÇAL et al. (2010), encontraram níveis elevados da expressão de IL-

17 associados com presença de fístula. AJUZ et al. (2014), encontraram maior 

expressão de IL-17 em cistos do que em granulomas perirradiculares, porém 

nenhuma associação dessa citocina foi observada com a presença ou 

ausência de fístula.  
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9. CONCLUSÕES 
_______________________________________________________________ 
 

Através deste estudo pode-se concluir que: 

• Houve equilíbrio entre a expressão das maioria das citocinas em 

granulomas, exceto pela marcação de IL-2 que foi significativamente 

menor do que IFN-γ e TGF-β. 

• Em cistos houve equilíbrio entre a expressão de todos os mediadores 

químicos estudados. 

• A comparação entre a expressão das citocinas com os dados clínicos 

evidenciaram relação entre IL-2 e IFN-γ com sintomatologia positiva e 

ausência de fístula, e relação entre a IL-5 com tempo de tratamento 

endodôntico > 4 anos em granulomas perirradiculares. 
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