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RESUMO

Embora existam protocolos altamente eficazes à erradicação das doenças pulpares e perirradiculares, diferentes respostas à infecção podem 
ocorrer ao mesmo tipo de tratamento endodôntico. Acredita-se que isto ocorra devido a presença de fatores que, embora não sejam a causa, 
possam influenciar na susceptibilidade, desenvolvimento ou severidade da doença, principalmente por deficiências na resposta do sistema 
imunológico. Tal fato pode esclarecer o surgimento de sintomatologia dolorosa em casos assintomáticos, a cura tardia de algumas lesões, e 
explicar o fracasso de canais radiculares bem tratados. Os modificadores da doença com potencial de influenciar a lesão perirradicular incluem 
condições sistêmicas (diabetes e infecções virais), genéticas (polimorfismo genético) e hábitos adquiridos (tabagismo . A dieta hiperlipídica 
viabiliza o desenvolvimento de um estado inflamatório, caracterizado pelo aumento dos níveis plasmáticos de citocinas pro-inflamatórias tanto 
em animais como em seres humanos, comprometendo e reduzindo significativamente a qualidade e densidade ósseas.  O objetivo deste trabalho 
foi avaliar os efeitos da dieta hiperlipídica na progressão das lesões perirradiculares.  Foram utilizados ratos Wistar (n=24), isogênicos, com 8 
semanas de idade. Metade dos animais foi submetida a dieta hiperlipídica (H) e a outra metade a dieta normal (C). Após 8 semanas, foi 
estimulado o desenvolvimento de lesão perirradicular nos primeiros molares inferiores esquerdos através da exposição pulpar. A massa corporal 
foi verificada semanalmente. Ao final dos períodos experimentais (21 e 40 dias), os animais foram sacrificados. Sangue, fígado e mandíbula foram 
coletados para a realização da análise bioquímica (colesterol total, HDL, VLDL e triglicerídeos séricos); avaliação hepática (massa hepática total, 
massa hepática relativa, triglicerídeos e colesterol); e análise radiográfica (tamanho de lesões perirradiculares). A análise comparativa dos dados 
foi realizada através dos testes não paramétricos Kruskal-Wallis e Dunn´s Multiple e a significância estatística considerada foi de p<0,05.  A dieta 
hiperlipídica promoveu aumento significativo na massa corporal (p><0,02), nos níveis séricos de triglicerídeos (p><0,03) e VLDL (p><0,04) no 
grupo H 40 dias, nas massas hepáticas total (p><0,01) e relativa (p><0,005), nos níveis de triglicerídeos hepáticos (p><0,02) e no tamanho de 
lesões perirradiculares (p><0,0008).  As alterações metabólicas provocadas pela dieta hiperlipídica foram capazes de influenciar a progressão da 
lesão perirradicular.  Portanto, sugere-se que o estado de hipertrigliceridemia aumentou a velocidade de progressão à doença 
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