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RESUMO 

 

 Foi estudada a relação do polimorfismo genético de IL-1B (+3954), gene 

responsável pela codificação da citocina IL-1β, com o resultado do tratamento 

endodôntico. Foram realizados exames clínicos e radiográficos em 62 

pacientes que possuíam o tratamento de canal concluído há pelo menos um 

ano e caracterizados como sucesso ou fracasso. Foram também analisadas as 

relações de alguns aspectos sistêmicos, gênero, idade e tabagismo frente aos 

resultados do tratamento endodôntico. Para análise do polimorfismo genético, 

foi realizada a coleta do DNA e sua amplificação através de Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) com primers específicos para a IL-1B. Os produtos de 

PCR foram tratados com enzima de restrição TaqI, para verificação dos 

diferentes genótipos para IL-1B (+3954). Em 6 casos não foi possível a 

genotipagem dos pacientes. Os genótipos de IL-1B (+3954) nos 56 pacientes 

restantes se apresentaram distribuídos da seguinte maneira: 34 casos (60.7%) 

apresentaram o genótipo 1/1, sendo 11 casos (32.4%) de fracasso; 15 casos 

(26.8%) com genótipo 1/2, sendo apenas 1 caso (6.7%) de fracasso; e 7 casos 

(12.5%) com genótipo 2/2, sendo 2 casos (28.6%) de fracasso. Esses números 

não demonstraram associação estatisticamente significante com os resultados 

do tratamento (p>0,05). Também não foi encontrada influência do gênero e 

idade no status da terapia. Diabetes e fumo foram significativamente 

associados com o fracasso. Em conclusão, o polimorfismo genético de IL-1B 

(+3954) não influenciou o resultado do tratamento endodôntico. 
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Palavras-chave: Polimorfismo genético, Interleucina-1B, tratamento 

endodôntico. 

ABSTRACT 

 

 This study analyzed the relationship between the genetic polymorphism 

of IL-1B (+3954), the gene encoding for cytokine IL-1β, and the endodontic 

treatment outcome. Clinical and radiographic examinations were made on 62 

patients who had root canal treatment concluded at least a year before, being 

classified as success or failure. The relationship of some systemic aspects, 

gender, age and smoking with treatment outcomes were also analyzed. For the 

genetic polymorphism analysis, DNA was collected and amplified by PCR using 

primers specific to the IL-1B gene. After restriction with TaqI endonuclease, 

amplicons were analyzed for the different genotypes using a 3% agarose gel. 

Six cases were discarded because genotyping was not possible. The 

distribution of IL-1B (+3954) genotypes were as follows: 34 cases (60.7%) with 

the 1/1 genotype, 11 of which were failures (32.4%); 15 cases (26.8%) had the 

1/2 genotype, and only 1 failure (6.7%); and 7 cases (12.5%) presented the 2/2 

genotype, with 2 failures (28.6%). These numbers showed no statistically a 

significant association with treatment outcomes. Likewise, there was no 

apparent influence of gender and age on the outcome. Diabetics and smoking 

were more associated with the endodontic failure. In conclusion, the IL-1B 

(+3954) gene polymorphism did not present any correlation with the endodontic 

treatment outcome. 

Key-words: Gene polymorphism, Interleukin-1B, endodontic treatment.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O propósito da terapia endodôntica moderna baseia-se na prevenção e 

controle da infecção do sistema de canais radiculares, ou seja, prevenir a 

infecção dos canais nos casos em que a polpa ainda se encontra viva e 

controlar e/ou eliminar a infecção nos casos de necropulpectomia ou situações 

de retratamento, impedindo a proliferação infecciosa e recuperando ou 

mantendo a saúde dos tecidos perirradiculares (SIQUEIRA, 2002b; BASRANI 

et al., 2004; SIQUEIRA et al., 2004b; NAIR et al., 2005; SIQUEIRA, 2005)  

O insucesso no tratamento dos canais radiculares encontra causa direta 

na presença de microorganismos patogênicos sobreviventes à terapia 

empregada (NAIR, 2004). Quadros patológicos perirradiculares desenvolvem-

se em conseqüência da manutenção ou aparecimento de infecção endodôntica 

(KAKEHASHI et al., 1965; SUNDQVIST, 1976), seja ela intrarradicular primária, 

secundária ou persistente (SIQUEIRA & ROÇAS, 2005), ou mesmo 

extrarradicular (SUNDE et al., 2000). 

 Nos últimos anos houve uma mudança relevante no campo 

odontológico, incluindo em Endodontia, na qual a importância do aspecto 

biológico da terapia tem sido menos valorizada em função da preocupação 

tecnicista que cada vez mais cresce devido ao caráter comercial dos dias 

atuais. Isso pode gerar resultados insatisfatórios em avaliações a longo prazo 

(BERGENHOLTZ & SPANGBERG, 2004). Segundo NAIDORF (1972), a 

preocupação em excesso dos cirurgiões-dentistas com a tecnologia originou 

uma situação em que a Odontologia se encontra em um estágio de excelência 
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técnica, não sendo acompanhada por uma visão biológica baseada 

essencialmente nos problemas decorrentes de uma determinada patologia, 

assim como nas conseqüências do tratamento realizado. 

 A eficiência do preparo químico-mecânico e a utilização de medicação 

intracanal entre as sessões vêm se mostrando as principais estratégias 

antimicrobianas na tentativa de eliminar ou reduzir o número de 

microorganismos de maneira a se conquistar condições de saúde dental e 

periodontal (BYSTRÖM & SUNDQVIST, 1983; SIREN et al., 1997; LANA et al., 

2001; SIQUEIRA, 2001; CHU et al., 2005; SAKAMOTO et al., 2007). Isso 

porque a complexidade anatômica do sistema de canais radiculares e a 

limitação dos instrumentos endodônticos ao leito do canal principal faz com que 

diversas áreas permaneçam intactas ao final do preparo e, consequentemente, 

passíveis de servir como habitat microbiano e reservatório de material orgânico 

necrosado (PETERS & PETERS, 2006). 

 O hipoclorito de sódio (NaOCl) vem sendo a substância química auxiliar 

no preparo dos canais radiculares preferida por causa de suas inúmeras 

vantagens, em que se podem destacar suas excelentes propriedades 

antimicrobianas e solvente de matéria orgânica (TASMAN et al., 2000; 

SIQUEIRA et al., 2000a). 

 Como medicação intracanal entre as sessões do tratamento 

endodôntico, pastas à base de hidróxido de cálcio [Ca(OH)2] vem sendo 

sugeridas na tentativa de eliminação ou redução microbiana (SAKAMOTO et 

al., 2007), sejam elas na forma pura ou em combinação com paramono-
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clorofenol-canforado (SIQUEIRA et al., 1998) ou clorexidina (SIREN et al., 

2004). 

 Portanto, optar pelas melhores opções de estratégias antimicrobianas é 

estar próximo do sucesso na terapia endodôntica, embora alguns fatores não-

microbianos e fatores ligados ao hospedeiro possam interferir no alcance do 

êxito desejado (SIQUEIRA, 2002a; NAIR, 2004). 

 

 

1.1 O Fracasso Endodôntico 

  

 Estudos epidemiológicos transversais revelam que o índice de sucesso 

da terapia endodôntica mundial gira em torno de 35% a 60% (ERIKSEN et al., 

1995; WEIGER et al., 1997; SAUNDERS & SAUNDERS, 1998; DE MOOR et 

al., 2000; KIRKEVANG et al., 2001; DUGAS et al., 2003; SEGURA-EGEA et al., 

2004; SIQUEIRA et al., 2005). Índice que parece baixo quando se leva em 

conta que se trata de um procedimento de saúde, além da importância 

sistêmica em que se enquadra (CAPLAN et al., 2006). 

 A principal causa do fracasso endodôntico é a permanência de infecção 

intrarradicular, quando esta não foi eliminada adequadamente, tendo como 

provável conseqüência a manutenção de inflamação dos tecidos 

perirradiculares associados ao respectivo elemento dentário, com ou sem 

presença de lesão perirradicular (NAIR, 2006). 

 NAIR (2006) elucida seis causas responsáveis pela manutenção de 

áreas radiolúcidas na região perirradicular de dentes submetidos a tratamento 
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endodôntico, as cinco primeiras caracterizando um quadro de fracasso: (i) 

infecção intrarradicular persistente no complexo sistema de canais radiculares 

apicais; (ii) infecção extrarradicular, principalmente actinomicose perirradicular; 

(iii) extrusão de material obturador ou outro material exógeno causador de 

reação de “corpo-estranho”; (iv) acúmulo de cristais de colesterol de origem 

endógena que irritam os tecidos perirradiculares; (v) lesões císticas verdadeiras 

e (vi) cicatrizes teciduais de lesões curadas.  

Portanto, cabe a investigação da etiologia do insucesso com o intuito de 

otimização dos procedimentos clínicos em Endodontia. 

 O sucesso ou fracasso da terapia endodôntica pode ser avaliado clinica 

e/ou radiograficamente. STRINDBERG (1956) considera sucesso os casos em 

que a lesão radiográfica pré-operatória foi totalmente reparada. O mesmo autor 

considera fracasso os casos em que as lesões permaneceram do mesmo 

diâmetro ou tiveram diâmetro aumentado na radiografia de prosservação. Além 

disso, parâmetros clínicos como dor, edema ou presença de fístula 

caracterizam quadros de fracasso endodôntico. 

 Retratar um canal parece ser a melhor opção visando à cura dos tecidos 

perirradiculares de um dente cujo tratamento previamente fracassou. Se ainda 

asssim o sucesso não for alcançado, estratégias cirúrgicas passam a ser 

relevadas e suas modalidades consideradas (KIM & KRATCHMAN, 2006).  
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1.2 Causas do Fracasso 

 

1.2.1 Infecção Intrarradicular 

  

 Naturalmente, esmalte e cemento sadios protegem e abrigam a dentina 

e a polpa dental. Quando essa proteção é abalada ou danificada, 

microorganismos passam a ter franco acesso a esses tecidos mais internos. As 

principais vias de acesso dos microorganismos aos tecidos pulpares são 

túbulos dentinários, exposição pulpar, periodonto e anacorese hematogênica 

(SIQUEIRA et al., 2004c), sendo que lesão cariosa provocando exposição 

pulpar mostra ser a via mais freqüente (HAAPASALO et al., 2003). 

  Após o clássico estudo de KAKEHASHI et al. (1965), que comprovou a 

teoria que microorganismos eram os causadores das lesões perirradiculares, 

muitos estudos vêm descobrindo e caracterizando a microbiota endodôntica. 

 SUNDQVIST, em 1976, através de um estudo em que foram observadas 

as condições bacteriológicas de dentes unirradiculares com coroas hígidas e 

polpa necrosada fruto de injúria traumática, confirmou o supracitado estudo, 

uma vez que bactérias foram encontradas apenas em casos de dentes com 

lesões perirradiculares associadas, derrubando o mito que o tecido necrosado 

estéril poderia ser um irritante tecidual. Anaeróbios estritos corresponderam a 

94,3% das espécies identificadas dentro do canal radicular (SUNDQVIST, 

1976). 

 O predomínio de anaeróbios estritos em infecções primárias foi 

comprovado em diversos estudos (SJÖGREN et al., 1997; CHÁVEZ DE PAZ et 
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al., 2003; CHU et al., 2005; SOUZA et al., 2005) e demonstra ser diretamente 

proporcional ao tempo da infecção, ou seja, com o passar dos dias o número 

relativo de células anaeróbias cresce enquanto o número de bactérias 

facultativas decresce (FABRICIUS et al., 1982; SIQUEIRA et al., 2004a). 

 Microorganismos demonstram duas formas de colonização no interior da 

cavidade pulpar coronária e radicular: suspensão ou aderidos, nesta última 

normalmente formando biofilme, que, segundo SIQUEIRA et al. (2004b), 

significa uma comunidade séssil microbiana caracterizada por células aderidas 

a um substrato orgânico ou inorgânico, estando embebida em uma matriz de 

substâncias poliméricas extracelulares produzidas pelos membros da 

comunidade e que exibe um fenótipo alterado com relação à taxa de 

proliferação e à transcrição gênica. Os membros do biofilme se apresentam 

mais resistentes à ação de substâncias antibióticas, por isso se tornam mais 

resistentes às estratégias antimicrobianas empregadas na terapia endodôntica. 

Enquanto a infecção primária do canal radicular está normalmente 

envolvida na etiologia das lesões perirradiculares agudas e crônicas, as 

infecções secundárias e/ou persistentes são as causas das lesões 

perirradiculares também secundárias e/ou persistentes que podem resultar em 

sintomatologia e/ou exsudação persistente e até mesmo no fracasso da terapia 

endodôntica (SIQUEIRA et al., 2004b).  

A composição da microbiota varia de acordo com os diferentes tipos de 

infecção, daí a natureza semi-específica das infecções endodônticas. No caso 

de uma infecção intrarradicular persistente, alguns microorganismos de alguma 
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forma resistiram aos procedimentos intracanais de desinfecção e são oriundos 

de uma infecção primária ou secundária (SIQUEIRA et al., 2004b). 

Hoje em dia, em Endodontia, já é possível detectar através dos métodos 

moleculares microorganismos até então não-cultiváveis ou de difícil cultivo, o 

que tem contribuído para o conhecimento da microbiota envolvida nos 

processos endodônticos e desbravamento de todas as formas de infecções 

endodônticas (primárias, secundárias ou persistentes) (SIQUEIRA et al., 

2000b; RÔÇAS et al., 2001; SIQUEIRA et al., 2001; RÔÇAS et al. 2002; 

SIQUEIRA & RÔÇAS, 2003; RÔÇAS, 2004c; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2004b; 

SIQUEIRA et al., 2004d). 

Em geral, bactérias Gram-positivas facultativas apresentam-se mais 

resistentes às manobras de preparo químico-mecânico, inclusive frente às 

terapias medicamentosas (BYSTRÖM et al., 1985; SJÖGREN et al., 1991; 

SIQUEIRA & UZEDA, 1996; GOMES et al., 1996; CHÁVEZ DE PAZ et al., 

2003; 2004; CHÁVEZ DE PAZ, 2004; KVIST et al., 2004). Isso se deve à 

capacidade que esses microorganismos apresentam de se adaptar 

rapidamente quando expostos a condições extremas e à presença de uma 

robusta estrutura da parede celular, que serve de proteção contra agentes 

antimicrobianos (CHÁVEZ DE PAZ, 2004). 

 Dentre os microorganismos resistentes ao tratamento endodôntico, 

CHÁVEZ DE PAZ (2004) encontrou bactérias Gram-positivas e facultativas do 

gênero Enterococcus, Lactobacillus e Actinomyces como sendo as mais 

freqüentes. Isso pode ser reforçado pelos achados de SIQUEIRA & RÔÇAS 

(2004), que, através de métodos moleculares, encontraram microorganismos 
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em 100% das amostras, com no mínimo uma espécie por canal em dentes 

cujos tratamentos endodônticos haviam fracassado e possuíam lesão 

perirradicular. Enterococcus faecalis estava presente em cerca de 77% dos 

casos, além da freqüência considerável de Pseudoramibacter alactolyticus 

(52%) e Propionibacterium propionicum (52%), ressaltando também a presença 

de um fungo (Candida albicans) em 9% dos casos. 

 Estudos mostram que E. faecalis é o principal microorganismo envolvido 

nos casos de insucesso (SJÖGREN et al., 1997; MOLANDER et al., 1998; 

SUNDQVIST et al., 1998; PECIULENE et al., 2000; SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2004a; ROÇAS et al., 2004a; ROÇAS et al., 2004b; ROÇAS et al., 2004c; 

SIQUEIRA & RÔÇAS, 2005; ZERELLA et al., 2005) e quando presente em 

infecção primária está mais relacionado a quadros assintomáticos (RÔÇAS et 

al., 2004a). Este fato pode ser explicado devido aos fatores de sobrevivência e 

virulência apresentados por esta espécie em que se pode ressaltar sua 

capacidade de resistência ao hidróxido de cálcio (HAPASALO & ORSTAVIK, 

1987; LIN et al., 2003; TRONSTAD et al., 1981; MCHUGH et al., 2004) e sua 

capacidade em formar biofilme (TOLEDO-ARANA et al., 2001). 

 Através de cultura, PETERS et al. (2002) encontraram Prevotella 

intermedia, Peptostreptococcus

 Segundo os achados de CHU et al. (2006), os gêneros mais resistentes 

ao tratamento foram Streptococcus, Actinomyces e Neisseria. 

 micros e Actinomyces odontolyticus como as 

espécies mais freqüentes no início do tratamento que permaneceram 

predominantes após a terapia dos canais radiculares, com a também relevante 

presença do gênero Capnocytophaga.  
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 CHÁVEZ DE PAZ et al. (2003) encontraram bactérias Gram-positivas 

como maioria após o preparo químico-mecânico, cujos gêneros mais 

prevalentes foram Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus e 

Propionibacterium. CHÁVEZ DE PAZ et al. (2005) vieram a confirmar tal 

associação uma vez que encontraram espécies do gênero Streptococcus 

juntamente com Enterococcus spp, Lactobacillus paracasei e Olsenella uli 

como sendo os grupos mais isolados após a etapa químico-mecânica no 

interior dos canais radiculares. Notaram no mesmo estudo que Gram-negativos 

e fungos eram a minoria dos isolados. 

 Baseado nos diversos estudos supracitados, pode-se inferir que as 

infecções intrarradiculares persistentes ou secundárias representam o principal 

fator associado ao fracasso do tratamento endodôntico. 

 

1.2.2 Infecção Extrarradicular 

 

 A causa do aparecimento ou permanência de uma lesão perirradicular 

após o tratamento endodôntico pode ter associação com a presença de 

infecção extrarradicular, uma vez que ela pode se estabelecer no tecido 

necrosado adjacente ao forame apical; no cemento; na superfície radicular 

apical (algumas vezes em lacunas de reabsorção); no corpo da lesão; e em 

focos de necrose ou fibrose no interior da lesão (SIQUEIRA et al., 2004b). 

  SUNDE et al. (2003) visualizaram, através de FISH (Fluorescence in 

situ hybridization), bactérias em 50% das lesões perirradiculares cirurgicamente 

removidas de dentes já tratados endodonticamente, o que sugere que as 
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mesmas teriam participação no fracasso dos casos examinados. Bacilos, 

espirilos e cocos foram as formas detectadas em diferentes partes da lesão, 

algumas vezes formando microcolônias mistas. 

 Em outro estudo, SUNDE et al. (2002) relataram que microorganismos 

Gram-positivos constituíam quase 80% da microbiota em lesões 

perirradiculares refratárias. Aproximadamente, a metade das espécies 

encontradas (51%) era anaeróbia. Microorganismos facultativos como 

Staphylococcus, Enterococcus, Enterobacter, Pseudomonas, 

Stenotrophomonas, Sphingomonas, Bacillus ou espécies de Candida foram 

encontrados em 75% das lesões. Grânulos de enxofre foram encontrados em 

25% dos espécimes e nesses grânulos foram identificados Actinomyces israelii, 

Actinomyces viscosus, Actinomyces naeslundii e Actinomyces meyeri. 

 Técnicas de hibridização DNA-DNA revelaram um grande número de 

espécies microbianas quando comparado aos estudos usando métodos de 

cultura (SUNDE et al. 2000). 

 

 

1.2.3 Causas Não-Microbianas 

 

 Outras causas do fracasso endodôntico também podem estar 

associadas à presença dos chamados “corpos-estranhos” ou “corpos externos” 

(NAIR, 2004), que consistem na transposição foraminal de um determinado 

material externo e seu alojamento nos tecidos perirradiculares durante ou 

depois do tratamento endodôntico. 
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 Os materiais mais comumente encontrados extravasando os limites 

radiculares e possivelmente causando injúria aos tecidos perirradiculares são 

os cimentos endodônticos e cones de guta-percha. Embora existam conceitos 

consistentes sobre a tolerância tecidual frente à guta-percha, SJÖGREN et al. 

(1995) verificaram que a maior porção do cone extravasado além do forame 

apical em cobaias foi bem encapsulado, mas pequenas e finas partículas eram 

capazes de induzir resposta inflamatória intensa local, caracterizada pela 

presença de macrófagos e células gigantes. 

 KOPPANG et al. (1992) constataram que em 31% das biópsias 

realizadas a partir de lesões endodônticas persistentes havia material 

compatível com amálgama e componentes presentes nos cimentos 

endodônticos. 

 Além disso, segundo NAIR (2004), partículas de alimentos vegetais, 

pedaços de sementes e materiais endodônticos que contêm celulose em sua 

composição (por exemplo, cones de papel) podem ficar alojados nos tecidos 

perirradiculares, se para lá forem carreados, durante ou após o tratamento 

endodôntico e causar o insucesso da terapia endodôntica por induzirem uma 

reação de corpo-estranho. 

 Existe uma controvérsia entre os pesquisadores no que diz respeito à 

cura de um cisto a partir da realização do tratamento endodôntico. Cirurgiões 

em geral adotam uma posição que cistos verdadeiros não seriam curados após 

a terapia endodôntica somente, sendo necessária a enucleação cirúrgica das 

lesões, enquanto endodontistas, de um modo geral, preferem acreditar no 

contrário, adotando um ponto de vista mais conservador e preconizando como 
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primeira alternativa o tratamento ou retratamento dos canais radiculares (NAIR, 

1998, 2003). 

 Porém, enquanto muitos tentam buscar outros meios conseqüentes do 

insucesso da terapia endodôntica, LIN et al. (2005) acreditam que casos em 

que ocorreram sobreobturação, subobturação, fratura de instrumentos na luz 

do canal radicular ou mesmo perfurações radiculares não estão escalados na 

causa direta do fracasso endodôntico, mas sim quando esses fatores estão 

associados à presença de microorganismos. 

 

1.3 Causas Relacionadas ao Hospedeiro 

 

Em Endodontia, pouco se tem estudado sobre fatores ligados ao 

hospedeiro que podem influenciar na resposta ao tratamento. O caráter 

multifatorial das doenças que acometem os tecidos pulpares e perirradiculares 

no âmbito endodôntico ainda se encontra restrito aos fatores supracitados 

(causas microbianas e não-microbianas) com raros relatos sobre fatores do 

hospedeiro ou quadros de suscetibilidade.  

Para FOUAD (2003), pacientes portadores de diabetes mellitus 

apresentaram mais sintomas pré-operatórios e demora na reparação óssea de 

lesões perirradiculares de dentes tratados endodonticamente quando 

comparados aos pacientes não diabéticos. 

Já em Periodontia, as associações entre fatores de suscetibilidade 

ligados ao hospedeiro e as doenças periodontais apresentam-se mais 

explícitas, desde a interferência de doenças sistêmicas (BACKHSHANDEH et 
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al., 2007; GOTSMAN et al., 2007; LALLA et al., 2007; NUALART et al., 2007) 

até polimorfismos genéticos (LI et al., 2004; QUAPE et al., 2004; LOPEZ et al., 

2005; LOOS et al. 2005; AGRAWAAL et al., 2006; MOREIRA et al. 2007). 

 

1.3.1 A Genética Relacionada à Doença Periodontal 

 

 As doenças periodontais (periodontites) representam um grupo de 

doenças com etiologia multifatorial (PAGE et al., 1997), desenvolvem-se em 

um grupo limitado de humanos e têm sua história natural marcada por fatores 

de risco e suscetibilidade. Estima-se que cerca de 10% a 15% da população 

desenvolve formas severas da doença periodontal destrutiva. A doença é 

decisivamente influenciada pelos microorganismos do biofilme subgengival, por 

doenças sistêmicas adquiridas que reduzem ou alteram a resistência orgânica 

e por fatores ambientais. Adicionalmente, os genes modificadores da doença 

contribuem para a suscetibilidade e severidade das periodontites (LOOS & 

VAN DER VELDEN, 2005).  

 Os fatores de risco podem compor parte dos eventos que desencadeiam 

a doença ou podem expor o indivíduo a esta cadeia de eventos que irá 

deflagrar a doença. Estes fatores de risco são, por definição, altamente 

modificáveis (biofilme e fumo). Fatores como idade, sexo e genótipo são 

reconhecidos como fatores de suscetibilidade. Além disso, pode-se considerar 

o genótipo como um fator de severidade putativo, apesar da necessidade de 

estudos longitudinais que confirmem tal hipótese (LOOS & VAN DER VELDEN, 

2005). 
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1.3.2 Os Genes e o Polimorfismo 

 

 Cada ser humano tem 23 pares de cromossomos, sendo 22 pares de 

cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais. Cada 

cromossomo contém uma única e longa hélice dupla de ácido 

desoxirribonucléico (DNA). O DNA consiste em uma seqüência quimicamente 

ligada de nucleotídeos, que por sua vez contêm uma base nitrogenada ligada a 

um açúcar (2-desoxirribose), onde um grupo fosfato também é acrescentado 

(LOOS & VAN DER VELDEN, 2005). 

 Formas variantes de um gene que podem ocupar um local específico do 

cromossomo (locus) são chamados de alelos. LOOS & VAN DER VELDEN 

(2005) afirmam que um locus polimórfico é aquele cujos alelos estão dispostos 

de maneira que o mais comum deles, o variante normal (alelo-N) ocorre numa 

freqüência < 99% na população. Portanto, se um locus for bialélico, o alelo 

mais raro (alelo-R) deve ocorrer com uma freqüência >1% na população. Desta 

maneira, quando diferentes alelos de um determinado gene coexistem na 

população humana, esta situação é denominada polimorfismo genético. 

 Os polimorfismos ocorrem em conseqüência de mutações. Nem todas 

as mutações são corrigidas e elas podem ser herdadas ou transmitidas ao 

longo das gerações. A classe mais comum é a transição, sendo composta pela 

substituição de um nucleotídeo por outro. Se a transição aconteceu dentro da 

região codificadora de um gene, ela pode resultar na substituição de um 

aminoácido e, portanto, na produção de uma proteína modificada, que pode ou 

não ter uma função alterada (SCHORK, et al., 2000).  
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 Atualmente pouco se sabe sobre quais os genes que podem estar 

envolvidos como genes modificadores nas periodontites. No entanto, como se 

acredita que o sistema imune desempenha um papel crucial na patogênese da 

doença, os pesquisadores têm focado sua atenção na identificação de 

polimorfismos genéticos associados a vários aspectos imunológicos do 

hospedeiro. Mais particularmente, a variação genética nos genes mediadores 

da resposta imune, como as citocinas, tem sido usada como alvo potencial 

para os fatores de suscetibilidade em relação às periodontites (LOOS & VAN 

DER VELDEN, 2005). 

 

 

1.3.3 Interleucina 1 (IL-1) 

 

 Os eventos inflamatórios são regulados e estimulados por uma série de 

mediadores. Estima-se que a interleucina-1 (IL-1) em todas suas formas seja 

uma das principais citocinas envolvidas nos processos agudos e crônicos 

(NICKLIN et al., 2002) e é produzida principalmente pela ativação de 

monócitos, macrófagos, queratinócitos, células musculares lisas e endoteliais 

(ROSS, 1993). 

IL-1 é uma citocina que se apresenta de duas formas: alfa e beta. Os 

macrófagos ativados são os principais produtores de IL-1. A produção de IL-1β 

é cerca de cinco vezes maior que IL-1α (SIQUEIRA et al., 2004c). Os principais 

efeitos inflamatórios da IL-1 sobre células e tecidos são: a ativação de 

macrófagos; estimulação para síntese de prostaglandinas (PGs) por 
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macrófagos e fibroblastos; quimiotaxia para neutrófilos polimorfonucleares; 

indução de febre por estimular células do hipotálamo a sintetizar PGs e 

estimulação da reabsorção óssea. IL-1β é 15 vezes mais potente que IL-1α e 

1000 vezes mais que fator de necrose tumoral (TNF) em induzir reabsorção 

(SIQUEIRA et al., 2004c). Ela é encontrada em níveis elevados associados aos 

processos de perda óssea das patologias periodontais e perirradiculares. IL-1 

pode estimular a diferenciação dos precursores hematopoiéticos dos 

osteoclastos em osteoclastos maduros. Isto pode ocorrer indiretamente pela 

ação de IL-1 sobre osteoblastos, fazendo com que estes liberem mediadores 

responsáveis pela diferenciação (SIQUEIRA et al., 2004c).  

Essa citocina é responsável pela indução de moléculas de adesão nas 

células epiteliais, facilitando assim a migração de leucócitos do interior dos 

vasos sangüíneos para os tecidos adjacentes (CULLINAN et al., 2001). Além 

disso, está associado à IL-1 a capacidade de desencadear reações 

enzimáticas levando à produção de prostaglandina E2 (PGE2), que é um 

mediador químico da inflamação (MOREIRA et al., 2006).  

Muito estudada nas doenças inflamatórias agudas ou crônicas, como é o 

casos das periodontites, a IL-1 é conhecida como sendo um dos maiores 

estimuladores da atividade osteoclástica (CULLINAN et al., 2001). 
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1.3.4 Polimorfismo dos Genes Associados à Produção de Citocinas 

 

 Existem vários argumentos que explicam por que genes que codificam 

para a IL-1 e TNF-α apresentam-se como bons candidatos para estudos 

genéticos em relação às periodontites (KORNMAN et al. 1997; CRAANDDIJK 

et al. 2002): (i) evidências sugerem que tanto a IL-1 quanto TNF-α 

desempenham papéis importantes na patogênese das periodontites. IL-1α, IL-

1β e TNF-α têm a capacidade de aumentar a reabsorção óssea e pod em 

regular a proliferação de fibroblastos, originárias da gengiva e ligamento 

periodontal. Os níveis de IL-1 e de TNF-α estão aumentados no fluido gengival 

quando do estabelecimento da periodontite e estas citocinas são encontradas 

em níveis mais altos em tecidos periodontais inflamados quando comparados 

aos níveis exibidos em tecidos normais; (ii) diferenças interindividuais 

geneticamente determinadas têm sido observadas em relação à produção de 

IL-1 e TNF-α pelas células mononucleares do sangue ou pelos leucócitos orais, 

isolados de indivíduos com ou sem periodontite. Presume-se que estas 

diferenças na produção e secreção de IL-1 e TNF-α possam desempenhar um 

papel como fatores de severidade e/ou suscetibilidade; (iii) alguns dos alelos da 

IL-1 e do TNF-α têm sido sugeridos como potenciais marcadores genéticos. 

Por exemplo, o polimorfismo da IL-1 tem sido associado com a doença 

inflamatória de Bowel, com a síndrome de Sjögren e com a psoríase 

(CRAANDDIJK et al. 2002). 
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1.3.5 Polimorfismo do Gene IL-1 e a Associação com as Doenças 

Periodontais 

 

 A família da IL-1 consiste em três proteínas homólogas: IL-1α e IL-1β, 

que são consideradas proteínas pró-inflamatórias, e IL-1ra, uma proteína 

antagonista de IL-1 inflamatória. Essas proteínas são codificadas pelos genes 

IL-1A, IL-1B e IL-1RN, respectivamente (NICKLIN et al., 1994), as quais fazem 

parte do cromossoma 2q13-21, podendo existir polimorfismos em alguns lócus 

diferentes (SCIACCA et al., 2002). 

 Polimorfismos unitários, ou seja, de um só nucleotídeo nos lócus da IL-1, 

suas conseqüências funcionais e suas associações com susceptibilidade e 

severidade das diversas doenças inflamatórias agudas e crônicas, vêm sendo 

descritos na literatura (KORNMAN & DI GIOVINE, 1998). 

 Tem sido proposto que determinados genótipos de IL-1 poderiam 

predispor os indivíduos à doença através do aumento da exacerbação dos 

processos inflamatórios (DOMINICI et al., 2002). O comportamento e a 

intensidade das respostas inflamatórias certamente desempenham papel 

importante na patogênese da doença periodontal (MOREIRA et al., 2007). 

O polimorfismo de determinados genes tem-se monstrado como fator de 

risco para periodontites. Há evidências que alguns polimorfismos nos genes 

para IL-1, receptor para Fcgamma (FcγR), IL-10 e receptor para vitamina D 

podem estar associados à periodontite em alguns grupos étnicos (LOOS et al., 

2005). 
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 Para MOREIRA et al. (2007), o polimorfismo C/T na posição -889 do 

gene IL-1A influencia a expressão da IL-1α, sendo que o alelo T induz maior 

expressão. No mesmo estudo, puderam observar significante diferença na 

distribuição genotípica entre o grupo que possuía periodontite crônica e o grupo 

controle em uma população brasileira. Observaram alta incidência do alelo T 

nos pacientes portadores de periodontite crônica (37,8%) em comparação ao 

grupo controle (18,4%). Não encontraram diferença estatística significante 

entre o grupo portador da doença periodontal agressiva e o grupo controle, o 

que sugere a associação do polimorfismo de IL-1A com a forma crônica da 

doença. 

Em um estudo que investigou o comportamento gengival frente ao 

biofilme dental, MÜLLER & BARRIESHI-NUSAIR (2007) verificaram que a 

resposta inflamatória foi consideravelmente atenuada nos pacientes que 

carregavam o alelo 2 para polimorfismo de IL-1A (-889) e IL-1B (+3954) em 

pacientes de origem arábica. 

HAVEMOSE-POULSEN et al. (2007) procurando relação entre 

periodontite agressiva, artrite idiopática juvenil e artrite reumatóide, e os 

diferentes genótipos de IL-1 (IL-1A -889/+4845, IL-1B -511/+3954), verificaram 

que os referidos genótipos e suas diferentes formas interferiam nos níveis de 

citocinas (IL-1α, IL-1β, IL-1ra, IL-6, IL-10 e TNF-α) em pacientes com 

periodontite agressiva e artrite crônica. 

Em um estudo semelhante ao supracitado, D´AIUTO et al. (2004) 

estudaram pacientes com polimorfismos em IL-1A (-889), IL-1B (-511/+3954), 

TNF-A (-308), IL-6 (-174) e TLR(-299/-399) e verificaram que aqueles que 
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possuíam a forma polimórfica dos genes para IL-1A, IL-6 e/ou TNF-A 

apresentavam elevados níveis séricos de diversas citocinas. Assim, 

entenderam que os polimorfismos genéticos podem explicar a relação entre 

doença periodontal e doenças inflamatórias sistêmicas. 

Através de um estudo que relacionou polimorfismo genético e alguns 

fatores de risco, LAINE et al. (2001) concluíram que polimorfismos nos genes 

da família de IL-1 (A/B/RN) estão associados à periodontite severa na ausência 

de fatores de risco, uma vez que estudaram pacientes não-fumantes e que 

apresentavam cultura negativa para Porphyromonas gingivalis e 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, levando-os a sugerir que o simples 

fato da existência de um alelo polimórfico para IL-1 representa um forte fator de 

risco para o desenvolvimento da doença periodontal. 

 LOPEZ et al. (2005) verificaram o padrão genético de dois grupos em 

uma população chilena (um com doença periodontal e outro saudável) e 

encontraram alta incidência de heterozigose de IL-1A (-889) nos dois grupos, 

sem diferença significante entre eles. Contudo, observaram maior freqüência 

de heterozigose de IL-1B (+3954) no grupo que apresentava periodontite 

quando comparada ao grupo controle. A homozigose no alelo 1 da IL-1B 

(+3954) demonstrou ser um “fator de proteção” contra a periodontite. Os 

resultados mostraram que os genótipos positivos para esse polimorfismo têm 

alto risco em desenvolver periodontite. 

 Segundo os achados de AGRAWALL et al. (2006), polimorfismo 

genético para IL-1 (A+4845/B+3954) representa fator de risco para o 

desenvolvimento e manutenção de periodontite crônica severa. Também em 
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um estudo envolvendo os mesmos genes polimórficos para IL-1 

(A+4845/B+3954), AGERBAEK et al. (2006) verificaram que tanto os 

portadores do alelo 2 para IL-1 quanto o grupo homozigoto 1/1 apresentaram 

os mesmos aspectos periodontais frente à sondagem, porém, o número de 

patógenos periodontais encontrados foi mais elevado nos pacientes 

homozigotos 1/1, o que sugere que os pacientes genótipos 1/2 ou 2/2 para IL-1 

precisam de uma menor carga microbiana para desenvolverem periodontite, 

comparados com os genótipos 1/1.  

 Os resultados do estudo de CULLINAN et al. (2001) demonstram uma 

interação de genótipos positivos de IL-1A (+4845) e IL-1B (+3954), com a idade 

do paciente, tabagismo e a presença do patógeno P. gingivalis na progressão 

da doença periodontal. Isto sugere que os polimorfismos supracitados 

contribuem, como mais um fator de risco, associado aos outros fatores, no 

desenvolvimento das periodontites em uma população adulta européia. 

 Por outro lado, há estudos que não encontraram diferença genotípica 

entre o grupo de pacientes portadores de periodontite (crônica ou agressiva) e 

o grupo controle (saudável) quando investigados a respeito de polimorfismo 

para IL-1A e IL-1B (JANSSON et al., 2006; SAKELARI et al., 2006). 

Nessa mesma linha, MARIA DE FREITAS et al. (2007) examinando 

pacientes não-fumantes, não encontraram relação significante entre 

periodontite agressiva generalizada e polimorfismo de IL-1A (-889) e TNF-A(-

308) em uma população brasileira. 

Os polimorfismos genéticos de IL-1A (+4845), IL-1B (+3954), IL-1RN 

(+2028) e FCγR não constitu íram fatores de risco para artrite reumatóide e 
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doença periodontal em uma população japonesa, segundo KOBAYASHI et al. 

(2007). 

Neste universo de opiniões e achados controversos, alguns outros 

estudos ganham destaque, reforçando a idéia de correlação negativa entre 

polimorfismos genéticos para IL-1 (A-889 / B+3954)  e as diversas formas da 

doença periodontal (GONZALES et al. 2003; KÖNIG et al. 2005; DROZDZIK et 

al. 2006), sendo que no último supracitado, os autores ressaltam os outros 

fatores de risco (idade, fumo e higiene oral) como influenciadores diretos no 

desenvolvimento e manutenção da doença.   

Ainda sobre aqueles que encontraram correlação negativa entre o 

polimorfismo genético de IL-1 e as doenças periodontais, vale ressaltar o 

recente estudo de HUYNH-BA et al. (2007) que trata de um levantamento 

bibliográfico de 122 trabalhos que investigam a correlação entre polimorfismo 

genético e sua influência nas doenças periodontais. Os autores chegaram à 

conclusão que não há provas suficientes que associem o papel efetivo do 

polimorfismo genético de IL-1A (-889) e IL-1B (+3954) na progressão da 

doença, nem com a resposta frente ao tratamento. 

Como visto, a periodontite é uma doença complexa, multifatorial e sua 

susceptibilidade parece estar geneticamente determinada. Na última década, 

uma infinidade de projetos de pesquisa em genotipagem de pacientes doentes 

e saudáveis tem sido realizada na busca de fatores de risco genéticos 

putativos. A doença, porém, também é dependente de fatores ambientais, de 

estilo de vida e da sua interação com os vários tipos genéticos. Muitos são os 

genes que são estudados e a maior parte dos “candidatos” são os que 
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codificam proteínas que desempenham um papel na defesa imune inata. 

Aqueles que são possivelmente associados às interferências nas doenças 

periodontais são as formas variantes do grupo da IL-1 e FCγR . No entanto, até 

hoje, não existe uma forte evidência que o polimorfismo genético desses 

genes-alvo desempenham um papel fundamental na susceptibilidade ou na 

severidade da periodontite (LOOS et al., 2008). 

Assim como nas doenças periodontais, ainda no elenco das doenças 

inflamatórias orais, cabe ressaltar que dos pacientes que apresentaram 

quadros de peri-implantite (sangramento e/ou exudato purulento à sondagem, 

com insuficiente osseointegração em implantes Branemark), 56,5% 

apresentavam polimorfismo de IL-1 contra 33,3% do grupo saudável, o que 

caracteriza que o polimorfismo de IL-1 estaria associado a peri-implantites e 

pode representar um fator de risco para esta doença (LAINE et al., 2006). 

 Por outro lado, em diversos estudos não foram encontradas diferenças 

significantes entre os pacientes portadores de peri-implantite e seus diferentes 

tipos de alelos quando avaliados polimorfismos para IL-1A e IL-1B (ROGERS 

et al., 2002; SHIMPUKU et al., 2003; CAMPOS et al., 2005; LIN et al., 2007). 

 Diante dos inúmeros estudos supracitados, verifica-se que existe na 

literatura uma gama de opiniões acerca da relação entre polimorfismo genético 

para interleucina-1 e doenças periodontais, muitas delas controversas, o que 

fortalece o caráter polêmico do tema em questão. Em Endodontia, em 

contrapartida, não há estudos que promovam esse tipo de comparação. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

 O objetivo deste trabalho foi verificar a correlação existente entre o 

polimorfismo do gene para IL-1β, no lócus +3954, e o resultado da terapia 

endodôntica em pacientes tratados há pelo menos um ano. A influência de 

outros fatores relacionados ao hospedeiro também foi avaliada. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Seleção de Pacientes e Caracterização do Sucesso ou Fracasso  

 

 O estudo foi realizado com pacientes submetidos a tratamento 

endodôntico na Faculdade de Odontologia da Universidade Estácio de Sá – RJ 

e nas clínicas dos cursos de especialização ou aperfeiçoamento em 

Endodontia da Associação Brasileira de Odontologia - RJ, Associação 

Brasileira de Odontologia – JF, Hospital Central da Aeronáutica - RJ e 

Odontoclínica Central do Exército – RJ.  Foram chamados para uma consulta 

de acompanhamento apenas os pacientes com mais de um ano de conclusão 

do tratamento. Foram feitas tomadas radiográficas periapicais (Filmes Kodak®) 

com o auxílio de posicionadores radiográficos (JON®) e essas radiografias dos 

elementos dentários previamente tratados foram avaliadas por dois 

examinadores devidamente pré-calibrados. Foram avaliados 62 pacientes, 

sendo que em 42 teve-se acesso às radiografias iniciais, ou seja, à época do 

tratamento. Do total, 25 pacientes eram masculinos e 37 femininos. A idade 

dos pacientes variou entre 10 e 77 anos, com média de 42 anos Foram 

considerados como “sucesso” os casos em que houve regressão e reparo das 

lesões perirradiculares pré-existentes, quando comparadas ao exame 

radiográfico inicial. Casos em que as lesões claramente regrediram em 

tamanho também foram classificados como sucesso neste estudo, pois 

representaram a capacidade de reparação do indivíduo, fator aqui estudado. 

Foram considerados como “fracasso” os casos em que o diâmetro inicial das 
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lesões perirradiculares permaneceu o mesmo ou pareceu aumentado. Além 

disso, o exame clínico foi feito para verificar outros indícios de fracasso 

(presença de dor, edema ou fístula associados ao elemento estudado). Foram 

catalogados e avaliados a idade do paciente, sexo, hábitos, doenças 

sistêmicas, elemento envolvido, condição da restauração coronária, técnica de 

instrumentação e de obturação, datas do tratamento e da prosservação 

(quando disponível), se foi usada medicação intracanal e qual foi usada, limite 

apical da obturação, além da caracterização de sucesso ou fracasso (Anexo 2). 

 Os pacientes somente foram incluídos no estudo caso apresentassem, 

no mínimo, um tratamento de canal bem obturado. Caso apresentassem dois 

ou mais canais bem obturados, o paciente deveria possuir a mesma condição 

patológica perirradicular dos respectivos elementos dentários para serem 

considerados neste estudo. 

 Dois avaliadores pré-calibrados foram consultados para o julgamento 

das condições de obturação e perirradiculares. Quando não houve consenso 

entre os dois avaliadores, um terceiro avaliador foi consultado. 

 O protocolo deste estudo foi aprovado pelo comitê de ética (Anexo 1). 

 

3.2 Isolamento do DNA 

 

 A coleta das amostras e a extração de DNA foram realizadas de acordo 

com o método preconizado por LAINE et al. (2000). Cada paciente fez 

bochecho com 10 ml de solução salina estéril a 0,9% por 60 segundos, a qual 

foi transferida para frascos esterilizados e identificados. Estes recipientes foram 
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mantidos à temperatura de -20º C até a realização de centrifugação das células 

epiteliais orais a 300 x g por 10 minutos. O pellet foi lavado em água bidestilada 

estéril a 0,9%, ressuspenso em 100 µl de hidróxido de sódio (NaOH) a 50 mM 

e fervido por 10 minutos. As amostras foram neutralizadas com 14 µl de 

tampão Tris a 1 M (pH 7,5) e centrifugadas em 14.000 x g por 3 minutos. Os 

sobrenadantes foram coletados e armazenados em -20º C até a análise. 

 

3.3 Genotipagem 

 

 O DNA extraído foi utilizado na análise do polimorfismo de IL-1B através 

da Reação da Polimerase em Cadeia (PCR) da seguinte maneira: IL-1B 

(+3954): foram usados os primers 5’ – CTC AGG TGT CCT CGA AGA AAT 

CAA A – 3’ e 5’ – GCT TTT TTG CTG TGA GTC CCG – 3’, descritos por 

KORNMAN et al. (1997). As amplificações foram realizadas em volume total de 

50 µL, contendo 10 µL do sobrenadante, 5 µL de tampão de PCR 10x, MgCl2

 Os ciclos de PCR foram executados da seguinte forma: desnaturação 

inicial a 95ºC por 2 minutos seguido por 38 ciclos a 95ºC por 1 minuto, 54ºC 

por 1 minuto, 74ºC por 1 minuto e uma etapa de extensão final a 72ºC por 8 

minutos. Após a amplificação, o DNA amplificado foi digerido por meio de 

endonuclease de restrição TaqI da Biolabs (New England, USA) 4000 units. A 

digestão foi realizada utilizando 10 µl do produto do PCR amplificado, 17 µl de 

água milliQ (ultra-pura), 1 µl de tampão 10x e 2 µl da enzima de restrição. 

 a 

2 mM, 1,3 U Tth DNA polimerase e 0,2 mM de cada desoxirribonucleosídeo 

trifosfatado. Todos os reagentes foram da Biotools (Madrid, Espanha). 
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Incubou-se a mistura por 3 horas a 65º C em um termociclador e os produtos 

resultantes foram visualizados por eletroforese em gel de agarose a 3% ou 4%, 

a 60V durante 2 a 3 horas. Foi utilizado um marcador de peso molecular de 50 

bp. Os géis foram corados com brometo de etídeo.  

A digestão por TaqI do DNA amplificado produz três fragmentos (12 bp, 

97 bp e 85 bp) nos indivíduos homozigotos para o alelo ‘1’ e dois fragmentos 

(12 bp e 182 bp) nos indivíduos homozigotos para o alelo ‘2’. Todos os quatro 

fragmentos estão presentes em indivíduos heterozigotos.  

 

3.4 Análise Estatística 

 

 Para os resultados obtidos em relação ao polimorfismo genético e sua 

influência no resultado do tratamento endodôntico, foram realizados o teste 

exato de Fisher e o cálculo do risco relativo. Para análise da influência das 

condições sistêmicas, hábitos, sexo e idade dos pacientes, foi realizado o teste 

exato de Fisher. O nível de significância foi estabelecido em 5% (p < 0,05). 
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4.  RESULTADOS 

 

 Foram radiografados e examinados 62 pacientes no total. Através da 

avaliação clínica e radiográfica foram constatados 16 casos de fracasso 

(25,8%) e 46 casos de sucesso (74,2%). 

Primeiramente, foram então analisadas as condições sistêmicas dos 

pacientes bem como seus hábitos, sexo e idade, relacionados ao resultado do 

tratamento endodôntico.  

 Dos 62 pacientes analisados, 4 pacientes eram diabéticos, sendo 3 

(75%) casos de fracasso e 1 (25%) caso de sucesso, tendo diferença 

estatística significante para essa doença (p=0,05) (Tabela 1).  

 Quanto aos hábitos dos pacientes, 10 eram fumantes, dos quais 4 casos 

foram classificados com sucesso (40%) e 6 casos como fracasso (60%) 

(Tabela 2). A diferença foi altamente significante, indicando associação 

(p=0,01).  

 Em relação ao gênero, 25 (40,3%) pacientes eram do sexo masculino, e 

em 7 desses casos detectou-se fracasso do tratamento endodôntico (28%) e 

em 18 casos sucesso (72%). Nos 37 pacientes do sexo feminino (59,7%), 

verificou-se fracasso do tratamento em 9 casos (24,3%) e sucesso em 28 

casos (75,7%) (Tabela 3), não havendo diferença estatisticamente significante 

(p=1).  
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Tabela 1. Relação entre diabetes e o resultado do tratamento endodôntico. 

Condição sistêmica Sucesso Fracasso 

Diabéticos 1 3 

Não-diabéticos 45 13 

 

 

Tabela 2. Relação entre tabagismo e o resultado do tratamento endodôntico. 

Hábito Sucesso Fracasso 

Fumante 4 6 

Não-fumante 42 10 

 

 

Tabela 3. Relação entre gênero e o resultado do tratamento endodôntico. 

Gênero Sucesso Fracasso 

Masculino 18 7 

Feminino 28 9 

 

 

 Um outro dado analisado foi a relação da idade dos pacientes com o 

resultado do tratamento endodôntico. A idade variou entre 10 e 77 anos, com 

média de 42 anos da amostra total. Foram examinados 6 pacientes do grupo 

até 20 anos, sendo que todos tiveram sucesso no tratamento; 21 pacientes do 

grupo de 21 até 40 anos, com 6 casos de fracasso (28,6%) e 15 casos de 

sucesso (71,4%); e 35 pacientes no grupo com mais de 40 anos, tendo 10 
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casos de fracasso (28,6%) e 25 casos de sucesso (71,4%) (Tabela 4). Não 

houve diferença estatística entre os grupos: até 20 x 21 até 40 anos (p=0,3); 

até 20 x mais de 40 anos (p=0,3); e 21 até 40 anos x mais de 40 anos (p=1). A 

média de idade dos pacientes com casos de sucesso foi de 41,5 anos, 

enquanto que nos casos de fracasso foi 43,4 anos. 

 

Tabela 4. Relação entre a idade e o resultado do tratamento endodôntico 

Idade Sucesso Fracasso 

Até 20 anos 6 0 

21 a 40 anos 15 6 

Mais de 40 anos 25 10 

 

 Na análise de polimorfismo do gene IL-1B (+3954), 6 dos 62 pacientes 

tiveram que ser descartados do estudo por apresentarem resultados negativos 

durante a visualização do gel de agarose. Portanto, dos 56 casos 

considerados, 14 foram categorizados como fracasso e 42 como sucesso. 

Foram encontradas 34/56 casos que apresentaram o genótipo 1/1 (60,7%), 

7/56 casos com genótipo 2/2 (12,5%) e 15/56 casos com genótipo 1/2 (26,8%). 

Dos 34 casos homozigotos para o alelo 1, 23 casos apresentaram sucesso 

(67,6%) e 11 resultaram em fracassos (32,4%). Nos homozigotos para o alelo 2 

(7 casos), ocorreram 5 casos de sucesso (71,4%) e 2 de fracasso (28,6%). Nos 

15 casos de heterozigose (alelo 1/2), ocorreram 14 sucessos (93,3%) contra 1 

fracasso (6,7%) (Tabela 5). Uma imagem representativa do gel de eletroforese 

com os diferentes genótipos é mostrada na Figura 1. 
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Tabela 5. Relação dos genótipos de IL-1B (+3954) e o resultado do tratamento 

endodôntico. 

Genótipo Sucesso Fracasso 

Alelos 1/1 (C/C) 23 11 

Alelos 2/2 (T/T) 5 2 

Alelos 1/2 (C/T) 14 1 

 

Figura 1. Gel de eletroforese com os diferentes genótipos. 
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 A Figura 1 representa um gel de eletroforese, em que se detectou nos 

slots 2, 3, 4, 6, 7 e 8 as amostras para homozigose do alelo 1. Em 1 foi 

detectado homozigose do alelo 2. Um exemplo de heterozigose (1/2) foi 

detectado em 9, e em 5 foi utilizado 50 bp. 

 Dos 14 casos de fracasso, 11 possuíam o genótipo 1/1 (78,6%), 2 

possuíam o genótipo 2/2 (14,3%) e 1 possuía o genótipo 1/2 (7,1%). Nos 42 

casos de sucesso, o genótipo 1/1 foi encontrado em 23 casos (54,8%), o 

genótipo 2/2 em 5 casos (11,9%) e o genótipo 1/2 em 14 casos (33,3%). 

 Os resultados das análises para as comparações entre os diferentes 

genótipos e seus efeitos sobre o resultado do tratamento endodôntico 

encontram-se descritos na Tabela 6. Não diferença estatisticamente 

significante para todas as possíveis comparações (p>0,05). 

 

Tabela 6 Análise comparativa entre os diferentes genótipos de IL-1B (+3954). 

Comparações Fisher Risco relativo 

1/1 x 2/2 1 1 

1/1 x 1/2 0,07 0,7 

1/2 x 2/2 0,2 2,2 

1/1 x (1/2 + 2/2) 0,2 0,7 
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5. DISCUSSÂO 

 

  Como amplamente discutido ao longo deste trabalho, uma vez que a 

presença de microorganismos é a responsável pela necrose pulpar, 

aparecimento e manutenção das lesões perirradiculares (KAKEHASHI et al., 

1965; SUNDQVIST, 1976), a Endodontia moderna baseia-se na prevenção 

e/ou cura dos tecidos pulpares e perirradiculares através do controle da 

infecção do interior do sistema de canais radiculares (SIQUEIRA, 2005). Por 

isso, a ocorrência de infecção persistente pode ser responsável por injúrias 

teciduais e caracterizar um quadro de fracasso endodôntico (NAIR, 2004). 

 O insucesso do tratamento endodôntico pode estar associado às causas 

microbianas (infecção intra ou extrarradicular) e às causas não-microbianas 

(NAIR, 2006). Causas diretamente relacionadas ao hospedeiro (ligadas a 

mutações, polimorfismos genéticos, hábitos adquiridos ou doenças sistêmicas) 

têm sido raramente estudadas em Endodontia (FOUAD, 2003; CAPLAN et al., 

2006; DOYLE et al., 2007). Daí o fato de ter sido realizada uma ancoragem na 

literatura periodontal no que diz respeito a causas relacionadas ao hospedeiro 

com relação às periodontites, uma vez que a etiologia das doenças 

periodontais assemelham-se às endodônticas, no sentido de que ambas 

apresentam caráter multifatorial, embora a primeira aparentemente se 

apresente mais susceptível aos fatores de risco e suscetibilidade (PAGE et al., 

1997).  

Por ser considerada como um dos maiores estimuladores das atividades 

osteoclásticas, a família da IL-1 é muito estudada nas doenças inflamatórias 
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agudas ou crônicas, como é o caso das periodontites (CULLINAN et al., 2001). 

Assim, o presente estudo teve então a intenção de avaliar uma causa não-

microbiana ligada ao hospedeiro, no caso a relação do polimorfismo genético 

para a codificação da citocina IL-1β com os resultados do tratamento 

endodôntico. 

 A IL-1α e IL-1β são consideradas proteínas pró -inflamatórias, sendo 

codificadas pelos genes IL-1A e IL-1B, respectivamente. Fazem parte da 

família da IL-1, que ainda possui uma terceira forma homóloga: interleucina-

1ra, uma proteína antagonista codificada pelo gene IL-1RN (NICKLIN et al., 

1994). Muitas células são responsáveis por sua produção e os efeitos das IL-1 

são numerosos, dos quais destacam-se a ativação da resposta inflamatória e a 

ação como pirógenos na estimulação da produção de prostaglandinas no 

hipotálamo. As funções biológicas da IL-1β são muito similares às do TNF-α. A 

IL-1β induz a liberação de mediadores secundários na septicemia, como outras 

citocinas inflamatórias, metabólitos do ácido araquidônico e óxido nítrico 

(MONTÓN et al., 1998). 

 Existem diversas formas de polimorfismo genético para os genes que 

codificam  IL-1. No caso de IL-1α, o polimorfismo pode acontecer  na troca de 

uma Citosina por uma Timina no lócus -889 e/ou na troca de uma Guanina por 

uma Timina no lócus +4845. O mesmo ocorre em IL-1β, em que o polimorfismo 

se caracteriza pela troca de uma Citosina por uma Timina no lócus -511 e/ou a 

troca de uma Citosina por uma Timina no lócus +3954 (LOOS & VAN DER 

VELDEN, 2005). 
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 Dessa forma, esse estudo se concentrou em relacionar o polimorfismo 

para IL-1B (+3954) com o resultado da terapia endodôntica, selecionando 62 

pacientes e examinando radiografias e achados clínicos que classificassem 

seus tratamentos em sucesso ou fracasso. Desses 62 casos, em 6 não houve 

reação enzimática (TaqI) suficiente ao ponto de ser visível em um gel de 

agarose a 3%, sendo então impossível classificar seus genótipos em 

homozigotos 1/1, homozigotos 2/2 ou heterozigotos 1/2. Estes 6 casos foram 

então descartados do estudo. 

 Em 60,7% dos casos considerados para essa análise encontrou-se o 

genótipo 1/1, seguido de 26,8% de heterozigose (1/2) e 12,5% de genótipos 

2/2. Esses valores muito se assemelham com os resultados encontrados por 

WANG et al. (2007), em que houve o predomínio do genótipo 1/1 (92,4%), 

seguido dos genótipos 1/2 (7,2%) e 2/2 (0,4%) em uma população chinesa, 

enquanto estudavam a relação do polimorfismo genético para IL-1B (+3954) 

com glaucoma. Em um outro estudo, HODGE et al. (2001) encontraram 

resultados próximos ao do presente trabalho, uma vez que 50% dos genótipos 

eram 1/1, seguido de 37,5% para 1/2 e 12,5% para 2/2, durante a investigação 

de interferências polimórficas nas periodontites em uma população européia 

caucasiana. Esses dados, de certa forma, carimbam-se dentro do esperado, 

uma vez que o alelo normal (alelo-N) é o alelo 1 (C), conseqüentemente a 

forma polimórfica, o alelo raro (alelo-R), é o alelo 2 (T). 

 No presente trabalho não houve diferença estatística significante no 

resultado do tratamento endodôntico e a presença dos diferentes genótipos de 

IL-1B (+3594). Por ser um estudo pioneiro em Endodontia, torna-se difícil a 
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comparação com outros estudos similares. Portanto, vários estudos 

envolvendo pacientes com doenças periodontais em suas diversas formas vêm 

sendo realizados e muitos dos resultados encontrados vão ao encontro deste. 

 Os achados de SAKELARI et al. (2006) não demonstram associação da 

doença periodontal, seja crônica ou severa, com o polimorfismo de cinco 

diferentes genes, entre eles IL-1B (+3954), na análise de 192 pacientes em 

uma população grega. Semelhantes são os resultados de GONZALES et al. 

(2003), que também não encontraram diferença significante quando 

comparados os genótipos de IL-1A (+4845) e IL-1B (+3954) entre os grupos 

saudáveis e o grupo com periodontite agressiva quando analisados 91 

pacientes caucasianos europeus. 

 Para KÖNIG et al. (2005), nenhuma relação significante foi encontrada 

entre polimorfismo genético de IL-1A (-889) e IL-1B (+3954) com a 

profundidade da bolsa periodontal, perda óssea e sangramento à sondagem 

quando foi realizada a análise de 53 pacientes caucasianos.  

 Diversos outros estudos, assim como o presente, não encontraram 

diferença estatisticamente significante entre os diferentes genótipos para IL-1B 

(+3954) e as periodontites, sejam crônicas ou agressivas, sendo a sua maioria 

realizada com metodologia semelhante a que foi realizada neste estudo 

(JANSSON et al. 2006; DROZDZIK et al., 2006; KOBAYASHI et al., 2007). 

 Um interessante estudo realizado por HUYNH-BA et al., em 2007, 

reforça os achados deste atual, uma vez que faz uma criteriosa revisão 

bibliográfica de 122 publicações sobre a interferência do polimorfismo para IL-

1A (-889) e IL-1B (+3954) frente às periodontites e sugere a não correlação da 
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doença com os diferentes genótipos, preferindo atribuir aos fatores de risco a 

severidade e manutenção das doenças periodontais. 

 Além dos inúmeros estudos envolvendo pacientes portadores de doença 

periodontal, vale enfatizar alguns recentes trabalhos que envolvem pacientes 

com peri-implantite. Como é o caso do estudo de LIN et al. (2007), que 

analisaram polimorfismo genético para IL-1A (-889), IL-1B (-511) e IL-1B 

(+3954) em 59 pacientes e encontraram diferença significante quando 

compararam a presença de quadros de perda óssea marginal ao redor de 

implantes osseointegrados e alto índice de genótipos 2/2 para o polimorfismo 

de IL-1B (-511). Estas foram as mesmas conclusões encontradas por 

SHIMPUKU et al. (2003), quando da análise do polimorfismo para os mesmos 

genes, em 39 pacientes, sendo encontrada associação com perda óssea ao 

redor de implantes apenas nos genótipos 2/2 para IL-1B (-511). 

  Vale ressaltar que o tema é relativamente recente e os estudos que 

provam relação positiva entre doenças inflamatórias agudas ou crônicas 

abastecem essa polêmica. Um exemplo são os achados de LÓPEZ et al. 

(2005), que após avaliação de 401 casos em uma população chilena, entre 

pacientes saudáveis e portadores de doença periodontal, verificaram que a 

presença de homozigose 1/1 para IL-1B (+3954) parece ser um fator de 

proteção contra a forma agressiva da doença. 

 CULLINAN et al. (2007), em seus resultados, consideraram e 

enquadraram a presença do genótipo positivo para IL-1A (+4845) e IL-1B 

(+3954), ou seja, a presença do alelo 2, como mais um dos fatores de risco 

para o desenvolvimento das doenças periodontais, ao lado da idade do 
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paciente, tabagismo e a presença do patógeno P. gingivalis em uma população 

européia. 

 Além desses, diversos outros trabalhos em Periodontia nos últimos anos 

apresentaram resultados conflitantes com o presente estudo (LAINE et al., 

2001; D´AIUTO et al., 2004; AGRAWALL et al., 2006; MÜLLER & BARRIESHI-

NUSAIR, 2007; HAVEMOSE-POULSEN et al., 2007) quando encontraram 

correlação entre polimorfismo genético para IL-1B (+3954) e outros genes com 

a periodontite, em diversos grupos étnicos e variadas regiões geográficas. 

 O presente estudo, além de polimorfismo genético, teve a oportunidade 

de avaliar a relação do resultado do tratamento endodôntico com o fato do 

paciente ser portador de diabetes mellitus, gênero, etnia e tabagismo. Como já 

foi exposto, pouco se tem relatado sobre a influência dos fatores sistêmicos em 

Endodontia. Em um desses raros relatos, FOUAD (2003) sugeriram que 

pacientes diabéticos são mais susceptíveis a diversas espécies bacterianas 

comparados com um grupo saudável. Em um outro estudo, FOUAD & 

BURLESON (2003) encontraram menor índice de sucesso do tratamento 

endodôntico em pacientes diabéticos que tinham dentes necrosados 

associados com lesões perirradiculares no pré-operatório. Esses resultados 

foram compatíveis com os obtidos neste estudo, em que diabetes foi 

significantemente associado ao fracasso do tratamento (p=0,05), embora o 

número de pacientes envolvidos tenha sido muito baixo (4 pacientes). Essa 

suscetibilidade dos pacientes diabéticos pode ser explicada por deficiências no 

metabolismo do colágeno (comprometendo a cicatrização tecidual), redução 
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funcional dos neutrófilos, permeabilidade vascular alterada e aumento no 

número de patógenos virulentos (ARMADA-DIAS et al., 2006).   

 Outro dado estatisticamente significante (p=0,01) foi a associação entre 

tabagismo e o fracasso endodôntico. Esse fato pode ser explicado devido às 

alterações imunológicas desencadeadas pelo uso crônico do cigarro, como a 

alteração dos níveis séricos de diversas citocinas (TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8 e 

MMPs) (BETSUYAKU et al., 2008), além da interferência no sistema 

complemento (WILLS-KARP, 2007) e alteração da microbiota patogênica oral 

(EL AHMER et al., 1999). 

 Em outra análise frente aos demais fatores ligados ao hospedeiro, como 

idade e gênero, não foram encontradas diferenças estatísticas significantes 

ligadas ao fracasso ou sucesso da terapia endodôntica. Um estudo de DOYLE 

et al. (2007) reforçam os presentes resultados, já que durante a investigação 

de diversos fatores relacionados ao resultado do tratamento endodôntico em 

192 pacientes, não encontraram influência da idade ou do gênero dos 

pacientes com o resultado da terapia. Para BARBAKOW et al. (1980), a idade 

dos pacientes não interfere no status do tratamento endodôntico. Por outro 

lado, IMURA et al., (2007), após análise clínica e radiográfica de 2000 

pacientes tratados por um especialista em Endodontia, verificaram que o fator 

“idade do paciente” interferiu significativamente no resultado do tratamento, 

uma vez que verificaram que o intervalo etário 50-59 anos foi o que apresentou 

melhor nível de reparação perirradicular. 

 Nos estudos supracitados e no presente, os diversos autores tentaram, 

de alguma forma, estabelecer ou não relação de sucesso ou fracasso da 
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terapia endodôntica com fatores ligados ao hospedeiro. Mas o que se destaca 

e parece ser indiscutível é o papel dos microorganismos no aparecimento e 

manutenção dos processos perirradiculares. Portanto, a melhor opção ainda 

está na tentativa de desinfecção do sistema de canais radiculares através das 

modernas técnicas de preparo químico e mecânico, ancorada nos conceitos 

biológicos atuais. Os efeitos de outros fatores, como o polimorfismo de outros 

genes relacionados à inflamação, ainda carecem de estudos futuros que 

avaliem seus efeitos no resultado do tratamento endodôntico. 
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6. CONCLUSÂO 

 

 Foi possível concluir através dos resultados obtidos neste estudo que: 

 

- O genótipo mais freqüente para IL-1B foi o 1/1 (C/C); 

 

- O alelo 1 (C) foi o mais freqüente  para IL-1B; 

 

- Não houve relação entre o polimorfismo genético de IL-1B com o resultado do 

tratamento endodôntico; 

 

- Pacientes diabéticos e pacientes fumantes tiveram maior associação com o 

fracasso endodôntico. 

 

- Não houve relação entre gênero ou idade com o resultado do tratamento 

endodôntico. 
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