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RESUMO

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença que induz alterações na resposta imune pré-dispondo a inflamação crônica. Porém, estudos sobre a 
expressão de citocinas pró-inflamatórias em lesões perirradiculares (LP) de pacientes diabéticos tipo 2 (DM2) ainda são escassos. O objetivo deste 
estudo foi avaliar através da imunohistoquímica a expressão de citocinas pró-inflamatórias (IL-17, IL-1 β, TNF- α) em lesões LP de pacientes DM2. 
Foram selecionadas 26 LPs que estavam associadas a elementos dentários portadores de infecção endodôntica primária (13 de DM2 e 13 de 
controles). Todos os casos selecionados apresentavam anamnese, exame clínico e radiografia periapical. Através da anamnese e do exame clínico 
foram coletadas informações referentes às características demográficas (idade e gênero), aos valores de Hemoglobina glicada (HbA1c) e ao 
tratamento do DM. Pela radiografia periapical foi possível determinar a localização (maxila/ mandíbula ou anterior/posterior) da LP. Foram 
excluídos deste estudo LPs de tamanhos insuficientes; de portadores de doenças imunossupressoras, como a síndrome da imunodeficiência 
adquirida (HIV) ou doenças auto-imunes; de usuários de analgésicos, anti-inflamatórios e/ou antibióticos por período inferior a um mês. No grupo 
controle também foram excluídas LPs de portadores de DM. Lâminas silanizadas contendo cortes de parafina foram utilizadas para a realização 
das reações imunohistoquímicas. A análise das imagens foi realizada com auxílio de microscópio óptico e cada lâmina foi subdividida em 5 campos 
de grande aumento. Foram atribuídos valores (0-2) para cada campo, de acordo com o número de marcações positivas para o anticorpo. Os 
dados foram analisados tendo como significância o valor de p<0,05. A avaliação qualitativa da expressão das citocinas revelou maiores 
percentuais de marcações focal e fraco/moderado em IL-1β e principalmente marcação focal em TNF-α nos grupos avaliados. Foi possível 
observar diferenças entre os grupos apenas para IL-17, com maior expressão focal em controles e maior expressão fraca/moderada e forte em 
diabéticos. A análise quantitativa das citocinas em LP de diabéticos revelou maior expressão de IL-17 (p=0,0009). Nos pacientes controles não 
houve diferença significativa. Ao comparar diabéticos com controles foi possível observar resultados semelhantes exceto pela maior expressão de 
IL-17 em portadores de DM2 (p=0,047). A expressão de IL-1β, IL-17 e TNF-α nas LP reforçou a participação destes mediadores químicos em 
patologias perirradiculares. Foi possível observar diferenças entre os grupos apenas para IL-17 sugerindo o envolvimento desta citocina tanto na 
progressão de LP como no DM2. 
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