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RESUMO 

 

Objetivos: Comparar a presença de IL-17 em lesões perirradiculares de 

pacientes adultos e de indivíduos na terceira idade, bem como comparar os 

resultados obtidos entre cistos e granulomas. 

Materiais e métodos: Foram selecionadas 20 lesões perirradiculares de 

idosos (12 granulomas e 8 cistos) e 20 lesões perriradiculares de adultos (12 

granulomas e 8 cistos). A imuno-histoquímica foi realizada utilizando lâminas 

silanizadas com anticorpo específico para IL-17. As lâminas foram subdivididas 

em 5 campos de grande aumento e, então, as imagens foram observadas 

através de um microscópio óptico. De acordo com o número de 

marcações positivas para o anticorpo, notas foram dadas, sendo estas de 0 a 

2. 

Resultados: Os resultados demonstram que não houve diferença estatística 

quando comparada a expressão de IL-17 entre cistos e granulomas.  Já em 

relação à pacientes adultos e idosos, pode-se observar diferença estatística 

tanto em cistos quanto em granulomas, onde pacientes idosos apresentaram 

maior expressão da interleucina estudada, em relação às pacientes adultos.  

Conclusões: Não houve diferença significativa na marcação da IL-17 entre 

cistos e granulomas. Já os pacientes idosos apresentam maior expressão de 

IL-17 tanto em cistos quanto em granulomas, quando comparados a pacientes 

adultos. 

Palavras-chave: Lesões perirradiculares; IL17; Imunoistoquímica 



 vi 

ABSTRACT 

 

Aims: Compare the presence of IL-17 in periradicular lesions of adult and 

elderly patients, as well as to compare the results obtained between cysts and 

granulomas. 

Methods: There were selected 20 apical periodontitis of elderly (12 

granulomas and 8 cysts) and 20 perriradiculares injuries of adults (12 

granulomas and 8 cysts). Immunohistochemistry was performed using silanized 

slides with IL-17 specific antibody. The slides were subdivided in 5 high-power 

fields and then the images were observed using an optical microscope to 

evaluate. According to the number of markings positive for the antibody, scores 

were given, being from 0 to 2.  

Results: The results show that there was no statistical difference when 

compared to IL-17 expression between cysts and granulomas. Regarding adult 

and elderly patients, a statistical difference can be observed in both cysts and 

granulomas, in which elderly patients presented greater interleukin expression 

in relation to adult patients. 

Conclusions: There was no significant difference in the marking of IL-17 

between cysts and granulomas. Elderly patients present greater IL-17 

expression in both cysts and granulomas compared to adult patients. 

Key-words: Periapical lesions; IL17; Immunohistochemistry 
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1. INTRODUÇÂO 

 

A lesão perirradicular consiste em uma resposta inflamatória a uma 

agressão tecidual causada pela infecção do sistema de canais radiculares. As 

bactérias se caracterizam como as principais responsáveis pelo 

desenvolvimento e manutenção desta condição (LOPES & SIQUEIRA, 2015). 

SIQUEIRA JR & RÔÇAS (2009), demonstraram em seus resultados que mais 

de 460 espécies já foram detectadas em diferentes tipos de infecções 

endodônticas. 

Para que os microrganismos possam promover essa patologia, devem 

possuir capacidade de sobrevivência e potencial patogênico para induzir e 

manter a lesão perirradicular (FIGDOR & SUNDQVIST, 2007). 

Os tecidos e órgãos internos são capazes de detectar, diferenciar e 

combater os agentes invasores, através de mecanismos de proteção 

representados por células e moléculas como os macrófagos e os neutrófilos. A 

doença perirradicular está associada às respostas inflamatórias e imunológicas 

do hospedeiro com o intuito de conter o avanço da infecção endodôntica 

(LOPES & SIQUEIRA Jr, 2015). 

Os macrófagos são responsáveis pela fagocitose de microorganismos 

através de receptores presentes em sua superfície que reconhecem um corpo 

estranho e secretam diversos mediadores químicos. Os neutrófilos também 

possuem mecanismo fagocítico e são atraídos para o local da inflamação por 

quimiotaxia (SIQUEIRA Jr & SABÓIA-DANTAS, 2000). 

Na resposta imune inflamatória, os linfócitos são uma das principais 

células envolvidas e podem se apresentar na forma de linfócitos B ou linfócitos 
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T, cujo papel tem sido muito discutido na lesão perirradicular. 

Essas células podem se diferenciar em linfócitos T CD4+ e liberar citocinas, 

como por exemplo, a Interleucina IL-1β (IL-1β), IL-6, IL-11, IL-17 e fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-α), que vão ser essenciais durante o processo de 

formação, manutenção e progressão da lesão perirradicular (AJUZ et al., 

2014). 

A IL-17 pode ter um importante papel na iniciação e na manutenção das 

respostas inflamatórias. Alguns estudos têm demonstrado o papel desta 

citocina no mecanismo de reabsorção óssea (VAN BENZOOIJEN et al., 2001; 

VERNAL et al., 2005). 

O envelhecimento acarreta consequências para os idosos, pois ocorre 

uma série de alterações em diversos órgãos e sistemas. Estes pacientes 

apresentam o seu sistema imune comprometido devido a essas condições, 

com modificações na resposta imune inata e adaptativa. Logo, em decorrência 

deste fato estão mais susceptíveis a infecções (GIRARD & ELY, 2007). 

Acredita-se que estas alterações fisiológicas provocadas pelo 

envelhecimento possam atuar como modificadores da lesão perirradicular. 

Porém ainda são escassos os estudos sobre a relação do envelhecimento com 

a presença e atuação de citocinas, como a IL-17 no desenvolvimento, 

manutenção e reparo dessas lesões. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Lesões Perirradiculares 

           

           A invasão, sobrevivência e proliferação de microorganismos em tecidos 

do corpo humano, podem caracterizar um processo infeccioso, que 

dependendo da geração de um dano aos tecidos, pode resultar em uma 

doença infecciosa. Quando os microorganismos patogênicos resistem a um 

determinado mecanismo de defesa, outros sistemas irão atuar na tentativa de 

eliminar ou controlar a agressão. A defesa do hospedeiro por si só é capaz de 

sanar uma doença infecciosa, porém quando o agente agressor não é 

controlado pelos mecanismos de defesa, a doença pode se perpetuar. Uma 

vez estabelecida a necrose pulpar, as células de defesa do hospedeiro não 

conseguem ter acesso ao sitio infeccioso e eliminar o invasor microbiano, mas 

quando a infecção progride e alcança os tecidos perirradiculares, o sistema 

imune do hospedeiro é capaz de agir sobre o estímulo nocivo e com a intenção 

de conter a infecção, pode induzir a destruição óssea (LOPES & SIQUEIRA Jr, 

2015). 

Assim, segundo CAPLAN et al. (2006), a lesão perirradicular pode ser 

classificada histologicamente como uma resposta inflamatória dos tecidos 

perirradiculares, que se desenvolve após a reabsorção dos tecidos de suporte 

adjacentes, com conseguinte infiltração local de células inflamatórias. Esta 

infecção pode ser tratada ou prevenida através do tratamento endodôntico. 

Quando esta terapia é realizada de maneira adequada, a infecção intracanal é 

controlada, porém o fracasso do tratamento pode levar a uma infecção 
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secundária ou persistente, de maneira a promover o surgimento, manutenção 

ou progressão da lesão perirradicular. 

O processo de reabsorção óssea na região perirradicular é modulado 

por citocinas pró e antiinflamatórias, liberadas em resposta à infecção 

endodôntica (KAWASHIMA et al., 1999; COLIC et al., 2009). Este processo 

ocorre como uma tentativa dos mecanismos de defesa do hospedeiro de 

manter a infecção no interior do sistema de canais radiculares, visando impedir 

a disseminação da infecção para o tecido ósseo e o restante do organismo, o 

que ocorre com sucesso na maioria dos casos, visto que raros são os 

granulomas ou cistos infectados (LOPES & SIQUEIRA Jr, 2015). 

 

2.1.1 Granulomas e cistos perirradiculares 

 

As principais lesões perirradiculares inflamatórias de origem endodôntica 

são os granulomas e os cistos perirradiculares. O granuloma perirradicular 

inflamatório é formado após a reabsorção óssea, quando o osso reabsorvido é 

substituído por tecido de granulação e tem sido descrito como a lesão mais 

comum. Seus achados histopatológicos demonstram um infiltrado inflamatório 

com características crônicas, ou seja, com predominância de macrófagos, 

linfócitos, plasmócitos e neutrófilos, além de células de reparo como 

fibroblastos, fibras nervosas e neo formações de vasos sanguíneos (NAIR et 

al., 1996). 

Por sua vez, o cisto perirradicular inflamatório surge da evolução de um 

granuloma, entretanto, não necessariamente todos os granulomas 

perirradiculares irão se desenvolver aos padrões de cisto. O cisto é revestido 
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por um epitélio escamoso estratificado, proveniente de restos epiteliais de 

Malassez, remanescentes da bainha epitelial de Hertwig. Esse epitélio é 

circundado por tecido conjuntivo que apresenta os mesmos elementos 

encontrados no granuloma (TORABINEJAD & WALTON, 2010). 

 

2.2. Mecanismos de defesa do hospedeiro 

 

A invasão por bactérias induz o tecido do hospedeiro 

a desenvolver uma resposta imediata contra essa agressão, chamada resposta 

imune inata não induzida, considerada uma resposta pré-inflamatória. 

(KAWASHIMA et al., 1996). 

A resposta imune inata, também denominada de resposta aguda, pode 

ser subdividida em resposta pré-inflamatória e resposta inflamatória. Na 

primeira, macrófagos residentes e o sistema complemento tentam eliminar os 

agentes agressores, já a resposta inflamatória, se caracteriza pela indução de 

alterações vasculares, extravasamento e migração de neutrófilos e monócitos 

diretos ao sítio da infecção (TROWBRIDGE & EMLING, 1997). 

Quando a resposta imune inata é evitada ou superada pela infecção, um 

dano tecidual é gerado e a imunidade adaptativa se desenvolve. Esta é iniciada 

quando antígenos microbianos em sua forma solúvel, ou capturados por 

células apresentadoras de antígenos, chegam aos linfonodos. Nessa resposta, 

células de caráter específico e de memória são formadas contra o agente 

agressor, o que permite uma rápida ação de defesa contra estes agressores 

em possíveis contatos posteriores (LOPES & SIQUEIRA Jr, 2015). 
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Os neutrófilos se caracterizam como as principais células presentes 

nessa inflamação, realizam fagocitose e são atraídos por quimiotaxia, essa por 

sua vez é induzida pela ativação de IL-8. Essas células, em conjunto com os 

macrófagos, secretarem diversos tipos de mediadores químicos e ativam os 

osteoclastos, que levarão à destruição óssea (SIQUEIRA Jr. & SABOIA-

DANTAS, 2000). 

A resposta imune adaptativa se divide em humoral ou celular. A 

resposta imune humoral é mediada por linfócitos B e anticorpos, já a resposta 

imune celular, é mediada por linfócitos T e na maioria das vezes por citocinas, 

seus produtos de secreção. Cada linfócito pode demorar de 4 a 5 dias para se 

diferenciar em diferentes tipos de células para eliminação do antígeno, o que 

caracteriza a imune adaptativa como resposta tardia. Os linfócitos B se 

diferenciam em plasmócitos, células secretoras de anticorpos, enquanto 

linfócitos T se diferenciam em linfócitos T efetores, que podem ativar 

macrófagos ou provocar diretamente a destruição da célula infectada, através 

de plasmólise (MURPHY et al., 2008). 

Na resposta imune humoral, mediada pelo linfócito B, serão produzidos 

anticorpos específicos para aquele antígeno apresentado. Macrófagos e 

células dendríticas levam o antígeno do sítio de infecção até o linfonodo 

regional, onde, entre demais funções, este será apresentado ao linfócito 

TCD4+ (ABBAS et al., 2007) 

Os linfócitos T CD4+ apresentam subtipos como Th1 ou Th2, 

responsáveis geralmente por regularem respostas crônicas. Essa diferenciação 

acontece de acordo com o estímulo. Quando estimuladas pelo Interferon gama 

(IFN-y) ou pela IL-12 ela se diferencia em Th1, caso sejam estimuladas por IL-4 
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se diferenciam em Th2. Outro subtipo celular pode caracterizar os linfócitos T 

efetores, o linfócito Th17 CD4+. Os linfócitos Th17 CD4+ são importantes 

mediadores do dano tecidual em doenças inflamatórias, sendo responsáveis 

pela secreção de IL-17 e capacidade de induzir a resposta inflamatória 

dominada por neutrófilos (McGEACHY & CUA, 2008). 

Por sua vez, a IL-17 tem mostrado grande capacidade em estimular 

células fibroblásticas, epiteliais e endoteliais a produzirem citocinas e 

moléculas responsáveis pelo mecanismo de destruição tecidual (FOSSIEZ et 

al., 1996).  

 

2.3. Mediadores químicos presentes nas lesões perirradiculares 

 

Em resposta a invasão bacteriana no interior do sistema de canais 

radiculares, macrófagos, linfócitos T e outros tipos de células liberam citocinas 

pró-inflamatórias, como por exemplo, IL-6, IL-11, IL-17 e TNF-α, como também 

prostaglandinas e bradicininas, as quais vão atingir níveis críticos estimulando 

a osteoclastogênese, ou seja, as células do sistema imune têm papel 

fundamental na diferenciação e ativação dos osteoclastos, responsáveis pela 

reabsorção óssea e consequente crescimento da lesão perirradicular. Alem 

disso, os níveis elevados de IL-6, IL-11, IL-17 e TNF-α, vão indiretamente 

estimular a osteoclastogênese induzindo as células do estroma e os 

osteoblastos a expressarem o receptor activator of NF-kB ligand (RANKL) e 

diminuírem a produção de Osteoprotegerina (OPG) (TAKAYANAGI, 2005).  

Durante a formação da lesão perirradicular, o osso é reabsorvido por 

células denominadas osteoclastos, que possuem sua atividade regulada pelo 
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equilíbrio entre RANKL e OPG. O RANKL possui papel fundamental na 

diferenciação de osteoclastos propriamente dito, através da interação com o 

Receptor activator of NF-kB (RANK), onde a união destes ativa uma cascata de 

transdução que leva a osteoclastogênese. A OPG é uma molécula, também 

produzida pelos osteoblastos, que compete com o RANK para se ligar ao 

RANKL, por sua vez essa formação inibe a osteoclastogênese e a ativação das 

células clásticas. Logo, o equilíbrio entre essas moléculas é essencial para 

regular a degradação óssea. Porém na presença de inflamação esse equilíbrio 

se perde, a produção de RANKL se torna superior e ocorre o aumento da 

reabsorção óssea (BOYLE et al., 2003; TEITELBAUM, 2007; SIQUEIRA, 

2011). 

O aumento da lesão perirradicular, através da degradação óssea 

provocada por osteoclastos, também está diretamente ligada à presença da IL-

17, já que esta é uma citocina crucial para a reabsorção óssea, pois é capaz de 

estimular a célula osteoblástica e induzir sua diferenciação em osteoclastos 

(KOTAKE et al.,1999), 

 

2.3.1. IL-17 

 

A IL-17 é uma glicoproteína composta por 155 aminoácidos e é 

secretada por células T CD4+ de memória (Th17). Esta interleucina é capaz de 

estimular células epiteliais, endoteliais e fibroblastos a secretar citocinas tais 

como IL-6, IL-8 e fator estimulante de colônia, assim como prostaglandinas E2 

(FOSSIEZ et al., 1966). 
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A expressão de IL-17 em lesões perirradiculares foi estudada e 

comparada entre cistos e granulomas através de reação de imuno 

histoquímica. A IL-17 pode estar associada a um processo de exarcebação da 

infecção crônica, pois ocorreu um acúmulo de leucócitos polimorfonuclares na 

presença desta interleucina.  Foi verificada uma maior expressão desta citocina 

em cistos do que em granulomas. Além disso, esta citocina possa estar 

envolvida no processo de destruição do epitélio para a formação do cisto, já 

que esteve presente principalmente em casos de cistos com epitélio fino (AJUZ 

et al., 2014). 

A presença da IL-17 na lesão perirradicular, em conjunto com outras 

citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α, IFN-γ e MCP-1, podem estar 

relacionadas com falhas nos tratamentos endodônticos. Estudos avaliaram se 

estas citocinas estavam presentes, em quantidade relevante, em casos de 

fracassos de tratamentos endodônticos, e os compararam com dentes de polpa 

viva. Assim, HENRIQUES et al. (2011), demonstraram em seus resultados que 

a expressão de IL-17 foi significantemente maior em casos de fracassos 

endodônticos em relação a dentes com polpa vital. 

De acordo com RUTGER et al. (1999), em doenças inflamatórias 

caracterizadas pela presença de linfócitos T, a reabsorção óssea pode ser 

aumentada, esses autores relatam que a IL-17 também se caracteriza por 

induzir a expressão de potentes moduladores da reabsorção óssea, como IL-6, 

TNF-α e IL-1. 

 

2.4 Pacientes de terceira idade 
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A característica da população mundial vem mudando rapidamente e a 

proporção de idosos cresce mais rápido do que qualquer outro grupo etário. 

Projeta-se um crescimento de 56% da população idosa entre 2015 e 2030, o 

que representa em números 1,4 bilhões de indivíduos com mais de 60 anos 

(UNITED NATIONS, 2015).  

No Brasil, segundo o INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA (2016), no ano de 2015 a proporção de idosos representava 

11,7% da população total, e espera-se que irá dobrar, passando a 23,5%, em 

24,3 anos. 

O sistema imune inato dos pacientes também tende a sofrer alterações 

com a idade, o que pode promover desregulações em suas respostas. As 

funções das células imunes inata e os receptores de reconhecimento padrão, 

responsáveis pelo reconhecimento de patógenos, tornam-se comprometidos. 

Essas alterações fazem com que pacientes idosos fiquem mais susceptíveis a 

doenças (SHAW et al., 2013). 

ALMEIDA et al. (2017) avaliaram a participação de macrófagos em 

lesões perirradiculares de idosos e apresentou em seus resultados que 

pacientes de terceira idade apresentaram uma menor expressão dessas 

células, tanto em cistos quanto em granulomas. Neste estudo ainda foi relatado 

que a grande diferença na quantidade de macrófagos entre pacientes adultos e 

idosos foi vista no tecido conjuntivo, o que demonstra alterações na resposta 

imune adaptativa de pacientes da terceira idade, achados que podem sugerir 

maior chance de fracasso do tratamento endodôntico em pacientes deste grupo 

quando comparado a adultos. 
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Isto demonstra que os componentes imunes são afetados de forma 

negativa com a idade, havendo uma diminuição da resposta imunológica e 

levando o hospedeiro a uma maior susceptibilidade a infecção. Ocorre um 

declínio constante na produção de células T indiferenciadas, células estas que 

se diferenciam em células de defesa pelo estímulo antigênico recorrente, com 

isso as células T são as mais afetadas com a idade (SALAM et al., 2013). 

Sendo as células T, diferenciadas em T CD4+ de memória (Th17), responsável 

pela secreção da IL-17 (FOSSIEZ et al., 1996). 

Um estudo em camundongos transgênicos demonstrou deficiências 

significativas em células TCD4+ com o envelhecimento. O declínio da 

imunidade humoral com a idade é muito provavelmente devido à redução da 

função de células T CD4+, já que as funções de outros componentes do 

sistema imune permaneceram inalteradas com o envelhecimento (HAYNES & 

EATON, 2005). 

As alterações próprias do envelhecimento podem ser 

agravadas por doenças crônicas comuns nesta faixa etária. Idosos são 

frequentemente afetados por patologias como doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares, diabetes mellitus, osteoporose, doenças de Parkinson e 

Alzheimer, onde em alguns casos essas doenças podem estar relacionadas 

com manifestações bucais (MELOTO et al., 2008). 

O diabetes mellitus, por exemplo, é uma doença endócrina que afeta 

funções do sistema imune, podendo tornar o paciente mais suscetível a 

inflamação crônica e reduzir a capacidade de reparo tecidual do paciente. 

Xerostomia, alterações periodontais, aumento na susceptibilidade a infecções e 

alterações tanto ao nível da polpa dentária como nos tecidos periapicais, são 
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algumas das manifestações do diabetes mellitus na cavidade oral (FERREIRA 

et al., 2014). Vale ressaltar que o envelhecimento por si só leva a um aumento 

da gravidade da periodontite e esse mecanismo até hoje não foi bem elucidado 

(HAJISHENGALLIS, 2014). 

A saúde bucal de idosos pode apresentar alterações negativas, tais 

como: perda dentária, cárie dentária, doença periodontal e xerostomia 

(PETERSON & YAMANOTO, 2005). 

CARVALHO & LUSSI (2017) demonstram em sua revisão que ao longo 

da vida ainda podem ocorrer alterações morfológicas, histológicas e funcionais 

quanto ao esmalte, dentina e polpa. Alterações que devem ser cuidadosamente 

diferenciadas de patologias dentárias, pois podem induzir dor ou impacto 

negativo na qualidade de vida de pacientes na terceira idade.  

Em uma análise retrospectiva (2000-2016), SILVA et al. (2017), 

analisaram 45.506 biópsias e registros histopatológicos obtidos nos arquivos de 

quatro centros de referência para diagnóstico oral no Brasil, sendo desses 16% 

(7.259) idosos. Lesões reativo-inflamatórias foram responsáveis 

aproximadamente 45% de todas as lesões analisadas. A prevalência de lesões 

inflamatórias pode ser explicada pela presença de fatores locais e sistêmicos, 

que contribuem para o desenvolvimento destas lesões em idosos, como o uso 

de próteses mal adaptadas e fenômenos inflamatórios devido a traumas 

crônicos e uso de medicação em casos de Parkinson, Alzheimer e convulsões. 

As lesões mais presentes em idosos foram hiperplasia fibrosas/fibroepiteliais 

(25,2%), carcinoma de células escamosas (14,3%) e displasia epitelial (9,9%). 

Houve também uma incidência variável de doenças imunológicas e infecciosas 
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com manifestações orais, que podem causar incapacidades ou reduzir a 

qualidade vida do paciente. 

O tratamento endodôntico em paciente idosos pode se tornar 

dificultoso, uma vez que seus sistemas de canais tendem a apresentar maior 

atresia, devido à deposição contínua de dentina secundária.  

(DEEPAK et al., 2014). Esta é uma dentina considerada fisiológica e tem sua 

formação continuada durante toda a vida, fazendo com que o espaço ocupado 

pela polpa torne-se constricto, o que pode dificultar o tratamento endodôntico 

conforme o aumento da idade (LOPES & SIQUEIRA Jr, 2015). 

Com relação à prevalência de cistos em relação à idade, ALCANTARA 

et al. (2013), demonstraram maior prevalência de cistos em pacientes na faixa 

etária por volta dos 35 anos. Assim como SOUZA et al. (2010), que estudaram 

a distribuição de cistos na população brasileira e observaram que a maior 

incidência de cistos foram os radiculares inflamatórios e estes foram 

encontrados principalmente na faixa etária de 31 anos.  

Através da análise da população brasileira urbana, a prevalência de 

lesões perirradiculares foi avaliada e concluiu-se que paciente com mais de 60 

anos apresentavam menos da metade dos casos de infecção primária e 

secundária, sendo encontrada a maior prevalência em pacientes entre 30 e 49 

anos. (BERLINCK et al., 2015).  
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3. JUSTIFICATIVA 
 

 
 

O papel da IL-17 nas respostas imunes/inflamatórias vem sendo 

bastante estudado, embora já tenha sido descrita a participação desta 

interleucina em reações inflamatórias e seus efeitos diretos nas lesões 

perirradiculares, a sua expressão em indivíduos na terceira idade necessita ser 

melhor esclarecida. 
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4. HIPÓTESE 

 

A IL-17 participa da resposta inflamatória/imunológica e 

desempenha funções no desenvolvimento das lesões perirradiculares. No 

entanto, pouco se sabe a respeito dos efeitos diretos da IL-17 no processo de 

destruição óssea, bem como sua participação em lesões perirradicuares de 

pacientes da terceira idade, uma vez que essa citocina pode se apresentar em 

diferentes quantidades em relação a pacientes adultos. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo geral 

• Comparar a presença de IL-17 em lesões perirradiculares de 

pacientes adultos e de indivíduos na terceira idade. 

5.2 Objetivo específico 

• Comparar os resultados obtidos entre cistos e granulomas. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1. Desenho do estudo e seleção da amostra 

 

O presente estudo foi do tipo comparativo e analítico em que foram 

selecionadas, por conveniência, através de laudos, 20 lesões perirradiculares 

(12 granulomas e 8 cistos) de pacientes idosos com idade igual ou maior que 

60 anos (grupo de estudo), e 20 lesões (12 granulomas e 8 cistos) de pacientes 

adultos com idade entre 20-54 anos (grupo controle).  

As lesões foram obtidas através de cirurgia perirradicular, realizada em 

casos onde o tratamento endodôntico convencional não pode ser realizado e 

fazem parte do arquivo do laboratório de patologia da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Estácio de Sá. Foram excluídas da pesquisa 

lesões de pacientes com periodontite apical primária ou secundária, sendo 

analisados apenas casos de insucesso endodôntico e lesões provenientes de 

pacientes com Síndrome da imunodeficiência adquirida (aids) ou doenças auto-

imunes. Também foram excluídas amostras de tamanho insuficiente para 

análise. 

 

6.2. Diagnóstico das lesões periradiculares 

 

O diagnóstico de lesão perirradicular foi confirmado através de exame 

histopatológico. As lâminas coradas com hematoxilina e eosina foram avaliadas 

por dois avaliadores previamente calibrados com auxílio de um microscópio 

óptico (Leica DM500, Heerbrugg, Suécia), demonstrando que o cisto apresenta 
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uma cavidade parcial ou totalmente delimitada por epitélio e que o granuloma é 

uma lesão formada por tecido de granulação (NAIR et al., 1996; 

TORABINEJAD & WALTON, 2010). 

 

6.3 Reações imunoistoquímicas 

 

As lâminas silanizadas receberam cortes de 3μm cada e foram deixadas 

por um período de 3 a 4 horas na estufa à 60ºC.  

As reações de imunoistoquímica foram realizadas seguindo o protocolo 

descrito por AJUZ et al. (2014). No início do experimento as lâminas passaram 

por processo de desparafinização e em seguida os cortes foram hidratados – 

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

70º e álcool a 50º.  

Na sequência do processo as lâminas passaram por condicionamento 

no interior de berços de vidro sem fundo, em um recipiente plástico de 2 litros, 

com tampa. Foi adicionado então o tampão citrato-ácido cítrico (Tampão Citrato 

pH 6.0, DBS – Pleasanton, Califórnia, EUA) no recipiente plástico de maneira a 

cobrir com alguma sobra todo o material (berços e lâminas), assim o conjunto 

foi envolvido em filme de PVC e levado ao micro-ondas (BMX 35ARHNA - Maxi 

Gratine Inox, Brastemp, Joinville, Santa Catarina) (com potência mínima de 

850W) e submetido a um ciclo de 12 minutos na potência máxima, e em 

temperatura ambiente externa.  

Após o término do ciclo, o recipiente plástico com tampa foi  removido 

do microondas e deixado em temperatura ambiente por 20 minutos, e então  

lavado em água corrente por 5 minutos.  
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Para realizar a inativação da peroxidase endógena, as lâminas foram 

colocadas nos berços de metal e feitos 5 banhos de 5 minutos cada com água 

oxigenada (H2O2) 20 volumes (Proquímios, Rio de Janeiro), e depois lavadas 3 

vezes em água corrente. As lâminas então permaneceram em solução de PBS 

1x pH 7,4 (Laborclin, Paraná). 

A solução PBS/BSA a 1% foi utilizada para a diluição do anticorpo 

primário IL-17 (1:200, rabbit, sc-7927, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, 

CA, EUA). 

Seguindo o protocolo previamente estabelecido, após a secagem das 

lâminas com papel toalha, os anticorpos primários foram aplicados sobre os 

cortes. Depois, as lâminas ficaram na geladeira por 16 horas (overnight) em um 

recipiente plástico com tampa contendo uma espuma escura umedecida com 

água internamente. Ao fim deste prazo, os anticorpos primários foram 

descartados, as lâminas inseridas em berços de vidro e realizadas 3 lavagens 

com PBS 1x (cada lavagem com 1 minuto de duração). Em seguida, o excesso 

de PBS foi seco. 

Para aplicação dos anticorpos secundários biotinilados (LSAB + system 

HRP – Dako K0690, DAKO North America, Carpinteria, CA, EUA), que ocorreu 

sobre os cortes (com uma a duas gotas sobre cada corte), foi utilizado o 

mesmo recipiente plástico com tampa, porém com a espuma umedecida e 

aquecida e colocado por 30 minutos na estufa a 37ºC. 

Na sequência, as lâminas foram lavadas em PBS 1x, 3 lavagens de 1 

minuto cada. Depois, o excesso de PBS foi novamente removido e no interior 

do recipiente  aplicado o complexo estreptavidina-biotina sobre as lâminas, que 

foram mantidas na estufa por 30 minutos a 37º C. Então, após a remoção do 
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excesso de solução, as lâminas passaram por outras 3 lavagens com PBS 1x  

de 1 minuto cada. 

Durante a etapa do DAB líquido (Liquid DAB + SubstrateChromogen 

System - Dako K3468, DAKO North America, Carpinteria, CA, EUA) esta 

solução de 20 µL para 1000 µL de seu diluente específico foi aplicada por 5 

minutos sobre as lâminas e estas permaneceram em um recipiente plástico 

sem espuma em temperatura ambiente. Terminado esse processo, as lâminas 

foram tiradas e colocadas em água corrente para lavagem por 5 minutos. 

A partir desta etapa a contra-coloração com hematoxilina de Carazzi 

ocorreu por 30 segundos e depois as lâminas foram lavadas em água corrente 

por 8 minutos. Por último, os cortes foram desidratados em 3 trocas rápidas de 

álcool absoluto (álcool absoluto I, II e III), seguidas pelo xilol de diafanização e 

pelo xilol de montagem, com a respectiva montagem final com as lamínulas de 

vidro e Entellan (Meck, Damstadt, Alemanha). 

 

6.4. Análise de imagens obtidas através de imuno-histoquímica 

 

A análise das imagens foi feita com o uso de microscópio óptico, onde 

cada lâmina foi subdividida em 5 campos de grande aumento (40x de aumento 

microscópico). A expressão de IL-17 foi avaliada no epitélio (apenas em casos 

de cistos perirradiculares) e no tecido conjuntivo.  

As células que apresentarem coloração amarronzada, a nível 

citoplasmático ou membranoso, foram consideradas positivas para IL-17. 

Valores foram atribuídos ao número de marcações positivas para o 

anticorpo, sendo estes de 0 a 2 para cada campo. A pontuação das áreas 
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observadas foram consideradas de acordo com o protocolo realizado por AJUZ 

et al. (2014), onde as áreas observadas foram consideradas negativas (0 

ponto) onde não houve coloração ou menos de 5% das células foram coradas 

positivamente; leve a moderado (1 ponto) quando 5% a 50% das células foram 

coradas positivamente; e forte (2 pontos), se mais de 50% das células foram 

consideradas positivas.  

As lâminas fpram avaliadas por zona e receberam cinco graus, que 

em conjunto representam 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). Este número final resume o valor total 

dos cinco campos, com uma média de classificação para a imunoexpressão: 

negativo (média final que varia de 0 a 0,5), fraco a moderado (0,6 a 1,2) e forte 

(1,3 a 2,0).  

 

 
6.7 Análise Estatística  
 

 

A análise comparativa dos dados obtidos foi realizada utilizando o 

programa Graphpad Prism 6 for Windows (Graphpad Software, San Diego, 

Califórnia, EUA) (www.graphpad.com). A significância estatística levada em 

consideração foi de p<0,05. 

 

6.8 Parecer Ético  
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O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estácio DE Sá previamente a sua realização - 

número de protocolo CAAE - 47669715.2.0000.5284 (Anexo). 
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7. RESULTADOS 

 

Um total de 20 casos de pacientes idosos foi incluído neste estudo, 

com uma média de idade de 63,35 anos (60 – 76), onde 12 pacientes 

apresentavam granulomas, com média de idade de 64,25 anos (60 – 76), 

sendo 5 homens (41,7%) e 7 mulheres (58,3%). Os granulomas ocorreram 

neste grupo com maior frequência em maxila (58,3%) e em região anterior 

(66,7%).  Os 8 idosos que apresentaram cistos tinham média de idade 62 anos 

(60 – 68), sendo 3 homens (37,5%) e 4 mulheres (62,5%) e a maior frequência 

ocorreu na maxila (75%), com a mesma distribuição em relação a região 

posterior e anterior. 

Os 20 casos de pacientes adultos, que tiveram média de idade de 

41,45 anos (20 – 54), foi constituída de 12 granulomas e 8 cistos. Dentre os 

casos de granulomas, 5 eram homens (41,66%) e 7 mulheres (58,34%) sendo 

a maior ocorrência na maxila (62,5%) e teve a mesma distribuição em relação a 

região posterior e anterior. Em relação aos casos de cistos 6 (75%) eram do 

sexo feminino e 2 casos masculinos (25%). Quanto ao posicionamento na 

arcada, a maior frequência ocorreu na maxila (75%) e na região anterior 

(87,5%) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Avaliação demográfica da amostra 

Variáveis  Idosos Adultos 

Idade 63,35 (60 – 76) 41,45 (20 - 54) 

Sexo 12 Feminino (60%) 

8 Masculino (40%) 

13 Feminino (65%) 

7 Masculino (35%) 

Granulomas/Cistos 12 Granulomas (60%) 

8 Cistos (40%) 

12 Granulomas (60%) 

8 Cistos (40%) 

Localização  13 Maxila (65%) 

7 Mandíbula (35%) 

14 Maxila (70%) 

6 Mandíbula (30%) 

Anterior/Posterior 12 Anterior (60%) 

8 Posterior (40%) 

13 Anterior (65%) 

7 Posterior (35%) 

 

7.1 Análise Imunohistoquímica 
 
  

Quando ocorreu a comparação da expressão de IL-17 entre granulomas 

perirradiculares (0,31 ± 0,23) e cistos perirradiculares (0,37 ± 0,16) não houve 

diferença estatísticamente significativa (p=0,27) (figura 1 a e b). 

 

 
 
Figura 1: (a) e (b) Análise comparativa da imunoexpressão de IL-17 em cistos e 
granulomas perirradiculares. 
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No tocante a análise comparativa entre a expressão de IL-17 em 

lesões perirradiculares de pacientes adultos e idosos, houve diferença 

estatisticamente significativa, tanto em relação a granulomas, quanto em 

relação a cistos.  

Nos granulomas perirradiculares de pacientes com mais de 60 anos, 5 

casos (41, 66%) foram considerados negativos, 3 (25%) fraco a moderado e 4 

(33,33) forte. 

Já em granulomas de pacientes com idade inferior a 60 anos 11 

(91,66%) casos foram considerados negativos e 1 (8,34%) caso considerado 

de fraco a moderado, não havendo nenhum caso considerado forte. 

Logo, observamos diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos estudados, sendo para granuloma de idosos 0,96 ± 0,58 e para 

granulomas de adultos 0,31 ± 0,23, onde o p=0,0009 (figura 2 a e b). 

 

Figura 2: (a) e (b) Análise comparativa da imunoexpressão de IL-17 entre granulomas 
de pacientes adultos e idosos.  

 

Nos cistos perirradiculares de pacientes com mais de 60 anos, 1 caso 

(12,5%) foi considerado negativo, 7 (87,5%) fraco a moderado e nenhum forte. 

Nos cistos de pacientes com idade inferior a 60 anos, seis (75%) casos foram 

considerados negativos e dois (25%) casos considerados de fraco a moderado, 

também não havendo nenhum caso considerado forte. 
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Logo, observamos diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos estudados, quando para cistos de pacientes idosos 0,70 ± 0,21 e para 

granulomas de adultos 0,37 ± 0,16, onde o p=0,007 (figura 3 a e b). 

 

 

Figura 3: (a) e (b) Análise comparativa da imunoexpressão de IL-17 entre cistos de 
pacientes adultos e idosos. 

 

As imagens obtidas através da reação de imunohistoquímica para Il-17 

em cistos perirradiculares e granulomas podem ser observadas nas figuras a 

seguir: 
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Figura 4. (a) Fotomicrografia de corte histológico em imunoperoxidase com magnificação 
original 40x de lesão perirradicular corada em hematoxilina com marcação considerada 
negativa para IL-17; (b) Fotomicrografia de corte histológico em imunoperoxidase com 
magnificação original 40x de lesão perirradicular corada em hematoxilina com marcação 
considerada marcação fraca a moderada para IL-17; (c) Fotomicrografia de corte histológico de 
lesão em imunoperoxidase com magnificação original 40x perirradicular corada em 
hematoxilina com marcação considerada forte para IL-17. 
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8. DISCUSSÃO 

 

 

 

 

Atualmente existem questões que permanecem abertas a respeito do 

papel da IL-17 nas lesões perirradiculares, bem como sua participação em 

processos inflamatórios de pacientes idosos. Esta citocina está envolvida 

nestes tipos de lesões e pode contribuir por induzir a destruição óssea. 

Contudo, sua função necessita ser melhor esclarecida.  

A IL-17 se caracteriza como uma citocina pró-inflamatória 

e desempenha papel fundamental na defesa do organismo. Possui capacidade 

de induzir a liberação de outras citocinas inflamatórias, como IL-1, IL- 

6, IL-8, TNF-α, além de ser capaz de recrutar neutrófilos e monócitos para o 

sítio de inflamação e estimular a degradação óssea (KIM & JORDAN, 2012). 

A IL-17 isolada não tem efeito sobre a atividade osteoclástica, apenas 

quando associada ao TNF-α. Porém, esse mecanismo ainda não foi 

completamente esclarecido. A associação entre essas citocinas, provavelmente 

é responsável pelas alterações ósseas que ocorrem nas lesões 

perirradiculares. (RUTGER et al., 1999). 

COLIC et al. (2009) avaliaram a IL-17 em dois grupos distintos: 

pacientes sintomáticos e assintomáticos. Concluíram que o desenvolvimento 

da lesão perirradicular é um processo dinâmico, 

no qual diferentes células inflamatórias e seus produtos estão envolvidos. 

Segundo os autores, as citocinas liberadas pelos linfócitos T realizam um 

trabalho complexo e os linfócitos Th1, Th2 e Th17 envolvidos na resposta 

imune apresentam funções antagonistas. Enquanto Th1 e Th17 são mais 
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importantes para os processos patológicos mediados pelos linfócitos T, Th2 e 

suas citocinas imunoregulatórias são mais significantes para tipos de lesões 

mais avançados com a predominância de linfócitos B e plasmócitos, visto que a 

resposta imune mediada por Th17 parece apresentar papel dominante na 

exacerbação da inflamação.  

AJUZ et al. (2014), avaliaram a marcação da IL-17 em 

diversos tipos celulares no qual várias células alvos da ação desta interleucina 

foram identificadas, tais como, fibroblastos, células do estroma, epiteliais, 

endoteliais, macrófagos, queratinócitos e condrócitos articulares. Também 

houve marcação positiva da IL-17 em células neurais, o que não havia sido 

relatado anteriormente, o que pode sugerir que a presença da IL-17 pode estar 

relacionada à dor. 

COLIC et al. (2007), demonstraram em seus resultados um significante 

aumento nos níveis de IL-17 em pacientes que relataram sintomatologia 

dolorosa no elemento que apresentava lesão perirradicular. 

De acordo com o ARAÚJO et al. (2014), os serviços de atendimento de 

saúde no Brasil, incluindo os serviços odontológicos, apresentam uma maior 

procura por pacientes do sexo feminino, assim como observado no presente 

estudo, onde ocorreu uma maior prevalência de lesões perirradiculares em 

mulheres quando comparada aos homens de todas as faixas etárias incluídas 

na amostra.  

MARÇAL et al. (2010) observam que a expressão de IL-17 foi maior em 

granulomas do que em cistos perirradiculares, enquanto AJUZ et al. (2014), 

relatam maior marcação desta citocina em cistos perirradiculares do que em 



30 
 

granulomas. No presente estudo foi verificado que expressão IL-17 foi maior 

nos cistos, porém sem diferença estatísticamente significativa. 

 A literatura corrente ainda não apresenta estudos comparativos sobre 

a imunoexpressão L-17 entre pacientes de terceira idade e pacientes adultos 

em lesões perirradiculares, é relatado que pacientes idosos têm maiores 

chances de acometimento a infecções por conta da redução na diferenciação 

de linfócitos T, o que poderia sugerir uma menor expressão da IL-17 (FOSSIEZ 

et al., 1996). 

Porém, segundo SHAW et al. (2013), o envelhecimento parece ser 

responsável pela desregulação de processos inflamatórios, onde pacientes 

mais velhos apresentam níveis elevados de citocinas, fenômeno conhecido 

como inflamm-aging, o que parece justificar os resultados obtidos neste 

trabalho.  

No presente estudo, pacientes na terceira idade apresentaram 

marcação desta citocina tanto em cistos quanto em granulomas, sendo a 

expressão de IL-17 significantemente maior em pacientes idosos do que em 

pacientes adultos, tanto em cistos quanto em granulomas, o que segundo 

HENRIQUES et al. (2011), pode sugerir que estes pacientes possuam maior 

tendência ao fracasso do tratamento endodôntico.  

No tocante ao fracasso do tratamento endodôntico de pacientes idosos, 

cabe ressaltar que devido as mudanças sofridas pela polpa dentária com o 

passar da idade, como deposição de dentina terciária e secundária, menor 

vascularização e maior atresia dos canais radiculares as chances de fracasso 

tendem a ser superiores (DEEPAK et al., 2014). 
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Logo, o fato de haver diferença significativa na presença da interleucina 

17 em lesões perirradiculares de pacientes idosos quando comparado com 

pacientes adultos, pode demonstrar que as alterações no sistema imunológico, 

afetam a resposta imune adaptativa no desenvolvimento de lesões 

perirradiculares, podendo torná-los mais susceptíveis ao fracasso endodôntico, 

justificando os resultados encontrados nesta pesquisa. 
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9. CONCLUSÕES 

 

 

• A IL-17 está presente nas lesões perirradiculares de pacientes adultos e 

idosos, porém se apresenta significativamente em maior expressão em 

pacientes idosos. 

• Não houve diferença significativa entre a expressão de IL-17 quando 

comparada entre granulomas e cistos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S (2007). Cellular and molecular immunology. 6 
ed. Philadelphia: Saunders/ Elsevier, 544p. 

Ajuz NC, Antunes H, Mendonça TA, Pires FR, Siqueira JF Jr, Armada L (2014). 
Immunoexpression of interleukin 17 in apical periodontitis lesions. J Endod 
40: 1400-1403. 

Alcantara BA, Carli ML, Beijo LA, Pereira AA, Hanemann JA (2013). Correlation 

between inflammatory infiltrate and epithelial lining in 214 cases of periapical 
cysts. Braz oral res 27:490-495  

Almeida NF, Brasil SC, Dias LA, Ferreira DC (2017). Aging effects in the 
expression of macrophages in post-treatment apical periodontitis lesions. 
Special Care In Dentistry 37: 230-235. 

Araújo mva, Pinheiro hhc, Pinheiro JJV,Quaresma JAS, Fuzii HT, Medeiros RC 

(2014). Prevalence of human papillomavirus (HPV) in Belém, Pará State, Brazil, 

in the oral cavity of individuals without clinically diagnosable injuries. Cad. 

Saúde Pública 30:1115-1119. 

Berlinck T, Tinoco JM, Carvalho FL, Sassone LM, Tinoco EMB (2015). 
Epidemiological evaluation of apical periodontitis prevalence in an urban 
Brazilian population. Braz Oral Res 29:1-7.  

Boyle WJ, Simonet WS, Lacey DL (2003). Osteoclast differentiation and 
activation. Nature 423: 337-342. 

Caplan DJ, Chasen JB, Krall EA, Cai J, Kang S, Garcia RI, Offenbacher S, 
Beck JD (2006). Lesion of Endodontic origin and risk of coronary heart disease. 
J Dent 85: 996-1000. 

Carvalho TS, Lussi A (2017). Age-related morphological, histological and 
functional changes in teeth. J Oral Rehabil 44: 291-298.  
 
Colić M, Gazivoda D, Vucević D, Vasilijić S, Rudolf R, Lukić A (2009). 
Proinflammatory and immunoregulatory mechanisms in periapical lesions. Mol 
Immunol 47: 101-13. 
 
Colic M, Vasilijic S, Gazivoda D, Vucevic D, Marjanovic M, Lukic A (2007). 

Interleukin-17 plays a role in exacerbation of inflammation within chronic 

periapical lesions. European Journal of Oral Sciences 115: 315 – 320. 

Deepak N, Roma M, Sureshchandra B, Amrita M (2014). Endodontic 

considerations in the elderly-cases series. Endodontology 26: 185-194. 



34 
 

Ferreira MM, Carrilho E, Carrilho F (2014). Diabetes Mellitus and its Influence 
on the Success of Endodontic Treatment: A Retrospective Clinical Study. Acta 
Med Port  27: 15-22. 

 
Figdor D, Sundqvist G (2007). A big role for the very small-understanding the 
endodontic microbial flora. Aust Dent J 52: 38-51. 
 
Fossiez F, Djossou O, Chomarat P, Flores-Romo L, Ait-Yahia S, Maat C, Pin 
JJ, Garrone P, Garcia E, Saeland S, et al., (1996). T cell interleukin-17 induces 
stromal cells to produce proinflammatory and hematopoietic cytokines. J Exp 
Med 183: 2593-2603. 
 
Girard TD, Ely EW (2007). Bacteremia and sepsis in older adults. Clin Geriatr 
Med 23: 633-47. 
 
Hajishengallis G (2014). Aging and its Impact on Innate Immunity and 

Inflammation: Implications for Periodontitis. J Oral Biosci 56: 30-37. 
 
Haynes L, Eaton SM (2005). The effect of age on the cognate function of CD4+ 
T cells. Immunol Rev 205: 220–228. 
 
Henriques LCF, Brito LCN, Tavares WLF, Vieira LQ, Sobrinho APR (2011). 
Cytokine analysis in lesions refractory to endodontic treatment. J Endod 37: 
1659–1662. 
 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2016). Síntese de 
indicadores sociais. Uma análise das condições de vida da população 
brasileira. 

Kawashima N, Okiji T, Kosaka T, Suda H (1996). Kinetics of macrophages and 
lymphoid cells during the development of experimentally induced periapical 
lesions in rat molars: a quantitative immunohistochemical study. J Endod 22: 
311-316. 

Kawashima N, Stashenko P. Expression of bone-resorptive and regulatory 
cytokines in murine periapical inflammation (1999). Arch Oral Biol 44(1):55-66. 

Kim JS, Jordan MS (2012). Diversity of IL-17-producing T lymphocytes. Cell Mol 
Life Sci 70: 2271–2290.  

Kotake S, Udagawa N, Takahashi N, Matsuzaki K, Itoh K, Ishiyama S, Saito S, 
Inoue K, Kamatani N, et al. (1999). IL-17 in synovial fluids from patients with 
rheumatoid arthritis is a potent stimulator of osteoclastogenesis. J Clin Invest 
103: 1345-1352. 

Lopes HP, Siqueira JF Jr (2015). Endodontia – Biologia e Técnica. 4a ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 817p. 

Marçal JRB, Samuel RO, Fernandes D, Araujo MS, Napimoga MH, Pereira 
SAL,Clemente-Napimoga JT, Alves PM, Mattar R, Rodrigues V et al., (2010). 



35 
 

T-helper Cell type 17/ regulatory T-cell immunoregulatory balance in human 
radicular cysts and periapical granulomas. J Endod 36: 995 – 999. 

McGeachy MJ, Cua DJ (2008). Th17 cell differentiation: the long and winding 
road. Immunity 28: 445–453. 

Meloto CB, Rizzatti-BarbosaI CM, Gomes SGF, Custodio W (2008). Dental 
practice implications of systemic diseases affecting the elderly: a literature 
review. Braz J Oral Sci 7:1691-1699.  

Murphy K, Travers P, Walport M (2008). Janeway´s immunobiology. 7a ed. New 
York: Garland Science, 884p. 

Nair PNr, Pajarola G, Schroeder HE (1996). Types and incidence of human 
periapical lesions obtained with extracted teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
Oral Radiol Endod 81: 93-102. 

Peterson PE, Yamamoto T (2005). Improving the oral health of older people: 
the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dent 
Oral Epidemiol 33: 81–92. 

Rutger LVB, Hetty CMF, Socrates EP, Clemens WGML (1999). Interleukin-17: a 
new bone acting cytokine in vitro. Journal of bone and mineral research 14: 
1513-1531. 

Salam N, Rane S, Das R, Faulkner M, Guund R, Kandpal U, Lewis V, Matoo H, 
Prabhu S, RAnganathan V, et al. (2013). T cell ageing: Effects of age on 
development, survival & function. Indian J Med Res 138: 595-608. 

Shaw AC, Goldstein DR & Montgomery RR (2013). Age-dependent 
dysregulation of innate immunity. Nat Rev Immunol 13: 875–887. 
 
Silva LP, Leite RB, Sobral APV, Arruda JA, Oliveira LV, Noronha MS, Kato 
CO, Mesquita RA,  Schuch LF, et al. (2017). Oral and 
Maxillofacial Lesions Diagnosed in Older People of a Brazilian Population: A 
Multicentric Study. Dent oral health 65: 1586-1590. 
 
Siqueira JF Jr (2011). Treatment of endodontic infections. 1a ed. Rio de Janeiro: 
Quintessence Publishing CO, 403p. 
 
Siqueira JF Jr, Rôças IN (2009). Diversity of endodontic microbiota revisited. J 
Dent Res 88: 969-981. 
 
Siqueira JF Jr, Saboia Dantas CJ (2000). Mecanismos celulares e moleculares 
da inflamação. 1ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 238p. 
 
Souza LB, Nuñez MAG, Nonaka CFW, Medeiros MC, Torres TF, Emiliano GBG  

(2010). Odontogenic cysts: Demographic profile in a Brazilian population over 
38-year period. Oral MedPathol 15:583-590.  
Takayanagi H (2005). Inflammatory bone destruction and osteoimmunology. J 
Periodont Res 40: 287-293. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silva%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28295131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leite%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28295131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sobral%20APV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28295131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arruda%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28295131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oliveira%20LV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28295131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noronha%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28295131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kato%20CO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28295131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kato%20CO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28295131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mesquita%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28295131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schuch%20LF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28295131


36 
 

Teitelbaum SL (2007). Osteoclasts: what do they do and how do they do it? Am 
J Pathol 170: 427-435. 
 
Torabinejad M & Walton RE (2010). Endodontia-Princípios e técnicas. 4a ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 408p. 
 
Trowbridge HO, Emling RC (1997). Inflammation. A review of the process. 5a 
ed. Chicago: Quintessence, 172p. 
 
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
(2015). World Population Ageing 2015 (ST/ESA/SER.A/390). 
 
Van Benzooijen RL, Papoulos SE, Lowik CW (2001). Effect of interleukin-17 on 
nitric oxide production and osteoclastic bone resorption: is there dependency on 
nuclearfactor - kappaB and receptor activator of nuclear factor kappaB (RANK/ 
RANKL) signaling? Bone 28: 378-386. 
 
Vernal R, Dutan N, Chaparro A, Puente J, Valenzuela MA, Gamonal J (2005). 
Levels of interleukin-17 in gingival crevicular fluid and in supernatants of cellular 
cultures of gingival tissue from patientes with chronic periodontitis. J. Clin 
Periodontol 32: 383-389. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS 

 



37 
 

 

ANEXO – Aprovação Comitê de Ética em Pesquisa 
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