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RESUMO 
 

 

Objetivos:  Avaliar através de imunohistoquímica a expressão de citocinas pró-

inflamatórias em lesões perirradiculares de indivíduos idosos, bem como comparar 

com grupo controle (adultos). Materiais e métodos:  Foram selecionados 30 lesões 

perirradiculares (15 cistos e 15 granulomas) de pacientes idosos com  idade igual ou 

maior a 60 anos,  e 30 lesões perirradiculares (15 cistos e 15 granuloma) de adultos 

com  idade entre 20-56 anos. As reações de imunohistoquímica foram realizadas 

utilizando lâminas sinalinizadas com anticorpos primários contra IL1β ,IL6 e TNFα. 

Para analisar as imagens, as lâminas foram subdividida em 5 campos de grande 

aumento e observadas em microscópio óptico, onde foram atribuídos valores ao 

número de marcações positivas para os anticorpos, sendo estes de 0 a 2 para cada 

campo. Resultados:  Não houve diferença significativa entre citocinas quando 

comparamos  LP em idosos. Em adultos, houve diferença apenas em relação a IL1β 

que apresentou níveis significativamente maiores em granuloma. Porém  quando 

comparamos os níveis de citocinas pró-inflamatórias de LP de idosos com adultos, 

os valores foram significativamente maiores em idosos. Conclusão: Houve uma 

diferença significativa entre as citocinas pró-inflamatórias IL-1β, IL6 e TNFα em LP 

de idosos quando comparados com adultos. 

 

Palavras-chaves: Lesões perirradiculares; IL1β, IL6 e TNFα; Envelhecimento; 
Modificadores  da  doença.
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ABSTRACT 
 

 

Aims: To evaluate the expression of proinflammatory cytokines in the periradicular 

lesions of elderly individuals by means of immunohistochemistry, as well as to 

compare them with the control group (adults).  

Methods: Thirty periradicular lesions (15 cysts and 15 granulomas) were selected 

from elderly patients aged 60 years or older and 30 periradicular lesions (15 cysts 

and 15 granuloma) from adults aged 20-56 years. Immunohistochemical reactions 

were performed using laminae labeled with primary antibodies against IL1β, IL6 and 

TNFα. In order to analyze the images, the slides were subdivided into 5 fields of 

great magnification and observed under an optical microscope, where values were 

assigned to the number of positive markings for the antibodies, these being 0 to 2 for 

each field. 

Results: There was no significant difference between cytokines when comparing LP 

in the elderly. In adults, there was difference only in relation to IL1β that presented 

significantly higher levels in granuloma. However, when we compared the levels of 

proinflammatory cytokines of LP from the elderly with adults, the values were 

significantly higher in the elderly.  

Conclusion: There was a significant difference between the proinflammatory 

cytokines IL1β, IL6 and TNFα in elderly LP compared to adults. 

 

Key-words: Periradicular lesions; IL1β, IL6 and TNFα; Aging; Disease modifiers.
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1. INTRODUÇÃO   

 

 Quando agentes externos como microrganismos (MOS) invadem e colonizam  

um hospedeiro, reações diversas acontecem de forma transitória ou permanentes. 

Havendo um desequilíbrio entre MOS e o mecanismo de defesa do hospedeiro 

aparecerá um processo inflamatório patológico. Nos sistemas de canais radiculares 

(SCR), quando há um desequilíbrio, a infecção é restrita e com um tecido necrosado 

temos uma infecção primária onde sua principal característica é a presença de uma 

comunidade bacteriana mista (SIQUEIRA et al., 2015). Após uma intervenção se os 

MOS ainda persistirem, estaremos diante de uma infecção persistente. Já a infecção 

secundária é caracterizada pela presença de MOS que não habitavam no interior 

dos canais e foram introduzidos pela quebra da cadeia asséptica ou mesmo após a 

conclusão do tratamento endodôntico (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008; RICUCCI & 

SIQUEIRA, 2010b).  

 Em resposta a essas agressões surgem as lesões perirradiculares (LP). Os 

MOS avançam em direção a região perirradicular, causando danos diretos e 

indiretos pela ação de exotoxinas, enzimas e produtos metabólicos. A formação da 

LP representa uma barreira eficaz contra a disseminação da infecção para o osso 

alveolar e outras regiões do corpo. Porém, os MOS podem superar essa barreira e 

se instalarem na região extrarradicular (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008).  

A etiologia da LP é bacteriana, porém existem modificadores sistêmicos ou 

adquiridos que podem interferir alterando o progresso e até na cura da doença 

(SIQUEIRA et al., 2015). A Diabetes Mellitus é uma doença que causa uma 

hiperglicemia, proporcionando um acúmulo de produtos finais da glicação avançada 

(AGEs) que, dentre outras consequências, sobre-regulam citocinas pró-inflamatórias 
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como interleucina -1β (IL-1β), IL-6, fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e 

metaloproteinases da matriz (MMPs). Essas citocinas pró-inflamatórias e pró-

reabsortivas desempenham papel fundamental na reabsorção óssea associada à LP 

e devem ser bem controlados para prevenir a destruição tecidual excessiva 

(MORSANI et al., 2011). Polimorfismos genéticos agem como modificadores de 

várias doenças e hipoteticamente, atuam na gravidade e na resolução ao tratamento 

da LP (SIQUEIRA et al., 2011). Teoricamente podemos ponderar  também, a 

infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) como um agente modificador 

da LP. Fundamentando que as células T, que efetuam papel valioso no 

desenvolvimento, avanço e cura da LP pela ativação de macrófagos, células B e 

outros tipos celulares, são as células-alvo do HIV. É cauteloso afirmar que pacientes 

portadores deste vírus possam manifestar desajuste em preparar  uma resposta 

imune contra bactérias invasoras do tecido perirradicular (SIQUEIRA, 2011). 

RIBEIRO & VELOSO (2012) demonstaram que as alterações sistêmicas atribuídas 

pelos componentes do tabaco influenciam de forma desfavorável sobre o tecido 

pulpar, impedindo também o reparo da LP. A osteoporose também é considerada 

um modificador da doença. Entre 45 e 55 anos, as mulheres apresentam perda de 

massa óssea superior aos homens, isso se dá devido a uma diminuição na produção 

de estrogênio durante este período (KRUGER & NELL, 2017). Os esteróides sexuais 

desempenham um papel importante no desenvolvimento, maturação do esqueleto e 

regulação do metabolismo de ossos cortical e trabecular estimulando a eminência de 

massa óssea e inibindo a perda óssea (LIBOUBAN et al., 2002). A ação desse 

hormônio não ocorre diretamente no osteoclasto, mas na sua capacidade de regular 

fatores modeladores da osteoclastogênese (MANOLAGAS, 2000).  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8


 

3 
 

À medida que o envelhecimento ocorre, o sistema imunológico sofre 

alterações e é caracterizado por respostas inflamatórias persistentes que envolvem 

vários tipos de células imunes e não imunes. Portanto é possível pressupor que o 

envelhecimento seja um modificador da doença, que mesmo não sendo a principal 

causa para o desenvolvimento de LP pode influenciar na evolução das mesmas. 

Porém, são escassos os estudos sobre a influência do envelhecimento na 

fisiopatologia de LP. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1. Infecção Endodôntica 

 

Os MOS ao entrarem em contato com o hospedeiro podem colonizar de forma 

transitória, produzir alguma doença ou colonizar permanentemente. A doença ocorre 

quando há um desequilíbrio entre MOS e o mecanismo de defesa do hospedeiro, 

caracterizando em um processo patológico. O SCR pode ser infectado por MOS 

capazes de desencadear uma doença infecciosa denominada de LP. As infecções 

podem ser intrarradiculares quando localizadas o interior dos canais radiculares e 

quando os MOS colonizam a região externa essas lesões são chamadas 

extrarradiculares (SIQUEIRA et al., 2015). 

Estudos apontam a presença de células bacterianas em suspensão nos 

fluidos presentes na luz do canal e aderidas às paredes dos canais dentinários 

(RICUCCI & SIQUEIRA, 2010a; SIQUEIRA et al., 2012), podendo até colonizar 

áreas de difícil desinfecção como túbulos dentinários, istmos, canais laterais e 

ramificações apicais (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2010). 

CHAVEZ DE PAZ (2007) demonstrou que o mecanismo adaptativo às 

situações causadas pelo tratamento endodôntico tem sido cada vez mais 

disponíveis, para desencadear cascatas genéticas que modificam as características 

fisiológicas das bactérias. 

O biofilme bacteriano é bem organizado, com uma elevada integração, 

comportamental coletiva, necessidades nutricionais de proteção e produtividade com 

um sistema circulatório primitivo. A interação entre os MOS pode revelar variação 

em relação à virulência (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009; SIQUEIRA et al., 2012). 
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Várias espécies bacterianas já foram detectadas no SCR. Sabe-se que cerca 

de 10 a 30 combinações de espécies estão presentes nas infecções, com maior 

prevalência de espécies anaeróbias estritas (SIQUEIRA, 2011). Estudos clássicos 

comprovaram que as principais responsáveis pela progressão e manutenção das 

LP, são os agentes microbianos (KAKEHASHI et al., 1965; MÖLLER, 1966; 

SUNDQVIST, 1976; MÖLLER et al., 1981). 

A mesma LP pode diferir entre os indivíduos, demonstrando assim uma 

etiologia heterogênea, com muitas combinações bacterianas, que também variam de 

acordo com as regiões geográficas (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009). 

Porém, a complexidade anatômica dos SCR, principalmente na região apical, 

dificulta a completa remoção bacteriana, e diante da presença de MOS na região 

perirradicular, o processo inflamatório começa a ser disseminado, e na tentativa de 

que este não atinja regiões ósseas e tecidos moles, acontece um equilíbrio entre as 

defesas do hospedeiro e a agressão causada pelos MOS, dando origem a uma LP 

crônica. No entanto, quando há um desequilíbrio e a agressão causada for mais 

intensa, será formado um abcesso perirradicular agudo (SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2008). 

 

2.1.1. Tipos de infecção endodôntica 

 

 A infecção primária é uma infecção restrita ao sistema de canais radiculares e 

com um tecido necrosado, que também é chamada de lesão inicial. A sua principal 

característica é a presença de uma comunidade mista com dominância de bactérias 

anaeróbias. Com muita diversidade e densidade de MOS envolvidos que podem 

variar de acordo com o tempo de infecção (SIQUEIRA et al., 2015). 
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 Na infecção primária as células bacterianas ficam suspensas nos fluidos 

existentes na luz do canal principal, e podem ficar também aderidas firmemente nas 

paredes dos canais e se propagar para outras regiões (SIQUEIRA et al., 2012). 

 A infecção persistente é causada por MOS que resistiram aos procedimentos 

intracanais, de preparo e desinfecção, e que se adaptaram às novas condições 

ambientais impostas pelo preparo químico-mecânico e pelo selamento do SCR. Já a 

infecção secundária é causada por MOS que não habitavam no interior dos canais e 

foram introduzidos pela quebra da cadeia asséptica, seja durante, entre as consultas 

ou após a conclusão do tratamento endodôntico, quando exposto à cavidade oral 

(SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008; RICUCCI & SIQUEIRA, 2010a).  

Tratamentos endodônticos fracassados são provenientes de infecções 

secundárias ou da persistência de bactérias muito organizadas que resistiram ao 

tratamento e vão manter ou desencadear uma LP pós-tratamento endodôntico. A 

grande maioria dos casos de fracasso endodôntico abrigam uma infecção 

intrarradicular (SIQUEIRA et al., 2015). 

Nas infecções primárias são encontradas comunidades bacterianas 

diversificadas, porém nas infecções secundárias e persistentes há uma seleção de 

MOS com predomínio de bactérias gram-positivas facultativas, sugerindo uma 

resistência ao tratamento antimicrobiano e uma melhor adaptação às condições 

deixadas pelo preparo (CHAVEZ DE PAZ, 2007; SIQUEIRA et al., 2012). 

Em um estudo molecular foi detectado que as seguintes espécies são as mais 

frequentes em dentes com LP pós-tratamento endodôntico: espécies de 

Streptococcus, espécies de Lactobacillus, Dialister invisus, Eubacterium infirmum, 

Prevotella intermedia, Selenomonas sputigena, Synergistes bucal clone BA 121 e 

Treponema denticola (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008). 
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Essas bactérias confinadas ainda no interior dos canais, causam danos 

diretos aos tecidos perirradiculares pela ação de exotoxinas e seus produtos 

metabólicos. Já os danos indiretos causam efeitos na patogênese da LP que está 

relacionada com componentes celulares e outros fatores que causam danos 

teciduais por estimular e modular respostas inflamatórias do hospedeiro. Grandes 

colônias localizadas no interior do canal radicular podem avançar e se deslocarem 

causando infecções extrarradiculares com ou sem continuidade com a infecção 

intrarradicular. No entanto, a fonte inicial bacteriana para a infecção extrarradicular 

certamente será a infecção intrarradicular, mas ainda não foi esclarecido como 

grandes colônias se mantém sem contiguidade com o forame apical. As infecções 

bacterianas extrarradiculares normalmente são caracterizadas pela presença de um 

biofilme firmemente aderido à superfície externa da raiz ou por colônias bacterianas 

actinomicóticas coesas presentes no corpo da lesão. Geralmente essas lesões estão 

associadas com sintomas e/ou periodontites apicais persistentes (RICUCCI et al., 

2018). 

 

2.2. Lesão Perirradicular  

  

 A LP é uma resposta inflamatória do hospedeiro a uma infecção bacteriana 

instalada no interior dos canais radiculares onde as bactérias avançaram em direção 

a região perirradicular, causando danos diretos aos tecidos pela ação de exotoxinas, 

enzimas e produtos metabólicos. Seus efeitos principais são os danos indiretos que 

estimulam e modulam a resposta inflamatória do hospedeiro (SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2008). 
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 Sua formação representa uma barreira eficaz contra a disseminação da 

infecção para o osso alveolar e outras regiões do corpo. Esta lesão consegue 

prevenir o acesso dos MOS aos tecidos perirradiculares. Entretanto, os MOS podem 

superar essa barreira e estabelecer uma infecção extrarradicular. A localização dos 

MOS em uma infecção endodôntica é muito estratégica e privilegiada, porque em 

um tecido necrosado eles ficam longe de toda as defesas do hospedeiro. Porém, se 

saem do interior do canal, são efetivamente combatidos e eliminados na região 

perirradicular. Os danos causados aos tecidos perirradiculares podem desencadear 

uma inflamação crônica, caracterizada por componentes da resposta imunológica 

adaptativa do hospedeiro e elementos de reparação, seguida de reabsorção óssea 

dando origem ao granuloma perirradicular e posteriormente a um cisto perirradicular 

(RÔÇAS et al., 2015).  

 

2.2.1. Mediadores químicos envolvidos na fisiopatologia de lesões 

perirradiculares 

 

 Quando MOS invadem os SCR e acontece um desequilíbrio entre hospedeiro 

e agente agressor, é gerada uma resposta imune, mediada por linfócitos T e 

macrófagos, e a resposta imunológica humoral mediada por linfócitos B e anticorpos 

liberados (SIQUEIRA, 2011). Os linfócitos T já presentes na região perirradicular, 

podem liberar citocinas pró-inflamatórias como a interleucina-1β (IL1β), IL 6, IL11, 

IL17, e o TNF-α, que desempenham um papel importante nas LP (AJUZ et al., 

2014). 

 Citocinas são proteínas com  baixo peso molecular liberadas por diversas 

células e responsáveis pela comunicação intercelular entre leucócitos.  A IL1β, IL 6 e 



 

9 
 

TNF-α são citocinas pró-inflamatórias que agem no processo de diferenciação dos 

osteoclastos (PEZELJ-RIBARIC et al., 2002). Atualmente, já se sabe que a 

reabsorção óssea está correlacionada à expressão de RANK (Receptor activador of 

NF Kappa) e seu ligante, o RANKL (Receptor activador of NF-kB ligand),  além da 

atividade das citocinas envolvidas na estimulação da produção do RANKL (KWAN et 

al., 2004).   

 A IL 6 no processo inflamatório é considerada como sendo double-edged, 

porque ela pode atuar como citocina pró-inflamatória e como citocina anti-flamatória 

desempenhando um papel importante na resposta imune (AZUMA et al., 2014). Ela 

age na diferenciação das células B em plasmócitos; na diferenciação e ativação dos 

linfócitos T; expressão de moléculas de adesão; ativação de macrófagos e na 

diferenciação dos osteoclastos (RIDKER et al., 1997; RATTAZZI et al., 2003). 

 O TNF é um mediador imunológico das respostas inflamatórias agudas e 

crônicas, com capacidade de aumentar a reabsorção óssea. É considerado o 

principal mediador da resposta inflamatória aguda induzida por bactérias Gram-

negativas e outros microrganismos infecciosos. Existem dois tipos de TNF, alfa e 

beta. O estímulo mais importante para ativar a produção de TNF-α são pelos 

macrófagos, fagócitos mononucleares e monócitos, e o TNF-β, conhecido como 

linfotoxina é produzido por células T. O TNF-α tem um papel de destaque durante a 

inflamação crônica em tecidos (DE SÁ et al.,  2003). KAWASHIMA et al. (1996) 

demonstraram que a expressão de TNF-α, IL1β, IL1α e IL10 aumenta em lesões 

periapicais experimentalmente induzidas em animais após duas semanas de 

exposição dos SCR à microbiota oral.  

 HENRIQUES et al. (2011) encontraram a presença significante de TNF-α em 

dentes com tratamento endodôntico comparados com dentes saudáveis. Este 
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resultado afirma que o TNF-α é  um potente mediador das respostas imunológicas 

agudas e crônicas estimulando a reabsorção óssea. 

   

2.2.2. Tipos de lesões perirradiculares 

 

Radiograficamente o granuloma se apresenta como uma área radiolúcida 

associada ao ápice dentário ou a um forame lateral, com alterações no espaço 

correspondente ao ligamento periodontal. Essa imagem radiolúcida se deve à 

reabsorção óssea e substituição por tecido de granulação (RÔÇAS et al., 2015). Em 

estudos usando cortes histológicos, NAIR et al., (1996), observaram que 52% das 

lesões perirradiculares apresentavam proliferação epitelial, e que apenas 15% foram 

realmente classificadas como cistos. O granuloma é o tipo de lesão perirradicular 

mais comumente encontrado em exames histopatológicos. 

Muitas teorias têm sido propostas como possíveis causas de cistos 

perirradiculares, como a da deficiência nutricional que defende um crescimento 

tridimensional das ilhas de células epiteliais. As células localizadas no centro irão 

ficar distantes da nutrição, sofrendo uma degeneração e necrose por liquefação, 

começando assim o início da cavidade cística. Outra teoria defende que quando 

ocorre um abcesso, as células epiteliais se organizam e envolvem toda área 

infectada formando assim a cápsula do cisto. A terceira teoria é a fusão das 

células epiteliais que irão se unir e desenvolver um novelo epitelial e no seu interior 

tecido conjuntivo, que quando degenerado formará o cisto (LIN et al., 2007). 

A hipótese mais aceita nos dias atuais sugere que a presença do sistema 

imune, através de vários elementos da resposta imunológica adaptativa na lesão, 

como linfócitos B e linfócitos T, plasmócitos, macrófago, células natural killer, 
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anticorpos e componentes do sistema complemento são os que constituem um 

tecido de granulação, semelhantes ao granuloma (RÔÇAS et al., 2015). 

NAIR et al. (1996) já acreditavam que restos epiteliais de malassez iniciavam 

uma proliferação em respostas aos estímulos inflamatórios oriundos da infecção 

existente no interior do sistema de canais radiculares. Se essa causa 

permanecesse, a proliferação progredia e haveria formação de áreas centrais de 

degeneração no interior das ilhas de células epiteliais, dando origem assim à 

cavidade do cisto perirradicular. Reforçando a idéia de que estas são lesões de 

longa duração. 

 

2.3. Modificadores da doença perirradicular 

 

 A LP é uma doença de etiologia basicamente microbiana. Porém 

manifestações sistêmicas ou adquiridas podem interferir no progresso e até na cura 

da doença. Essas manifestações podem evoluir quadros assintomáticos para uma 

sintomatologia dolorosa, ocasionando reparo demorado de algumas lesões e 

podendo até esclarecer a razão de canais bem tratados resultarem em fracasso 

(SIQUEIRA et al., 2015). 

 

2.3.1. Diabetes Mellitus 

 

O Diabetes Mellitus é uma alteração no metabolismo que se caracteriza por 

elevadas concentrações de glicose no sangue, provocada por secreção de insulina 

indevida, células-alvo com reflexos anormais ou ambas as conjunturas. Ela pode 

acontecer de duas formas diferentes: Tipo 1, que é uma condição auto-imune, 
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causada pela deficiência de insulina pela destruição das células beta de 

Langerhans, e Tipo 2, a mais comum, onde temos um engajamento metabólico e 

conflito nos níveis de insulina no sangue, mostrando-se de forma mais saliente que o 

normal. A doença abala muitas funções do sistema imune, comprometendo assim a 

cicatrização (SEGURA-EGEA et al., 2005). 

Essa doença causa uma hiperglicemia, proporcionando um acúmulo de 

produtos finais na glicação avançada (AGEs) que, dentre outras consequências, 

sobre-regulam citocinas pró-inflamatórias como IL1β, IL6, TNF-α e MMPs. Esses 

mecanismos pró-inflamatórios e pró-reabsortivos desempenham papel fundamental 

na reabsorção óssea associada à LP e devem ser bem controlados para prevenir a 

destruição tecidual excessiva. Portanto, para o controle da resposta do hospedeiro e 

a estimulação antigênica durante o processo crônico deve-se existir um equilíbrio 

entre citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias (MORSANI et al., 2011).  

Um estudo demonstrou que ratos diabéticos Tipo 1 expressaram LP maiores 

e com exsudato inflamatório quando confrontado com os ratos normais, e que ratos 

diabéticos são mais tendenciosos a LP extensas, provavelmente devido à queda da 

habilidade de defesa contra patógenos microbianos (ARMADA DIAS et al., 2006). 

Outros estudos apuraram que LP foram consideravelmente maiores em dentes de 

indivíduos portadores de diabetes Tipo 2, propondo que o diabetes Mellitus pode se 

apresentar como um modificador da doença perirradicular (SEGURA-EGEA et al., 

2005;  MAROTTA et al., 2012).  

A demora na cicatrização se dá devido à elevada taxa glicêmica dos 

pacientes diabéticos, podendo gerar irritação crônica de polpas dentárias expostas e 

a hiperglicemia afeta diretamente na cura das LP (GARBER et al., 2009). Devido às 

evidências, acredita-se que novas estratégias devem ser desenvolvidas para haver 
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um maior controle sobre a cura de LP em pacientes diabéticos tipo 2, já que, a 

resposta ao tratamento endodôntico desses indivíduos pode ser de alta 

complexidade (MAROTTA et al., 2012). 

 

2.3.2. Polimorfismo Genético 

 

Polimorfismo genético é uma variação na sequência de bases nucleotídicas, 

ou na estrutura cromossômica que acomete mais de 1% da população. O 

polimorfismo mais corrente é o que envolve um único nucleotídeo, chamado de 

polimorfismo de nucleotídeo único ou polimorfismo de transição, que é a mudança 

de um nucleotídio por outro, no momento da replicação, havendo a conversão de um 

único par de base, podendo mesmo assim abranger a ordem e a função de um 

gene, assim sendo, atingindo a expressão da proteína (KINANE & HART, 2003). 

Polimorfismos genéticos agem como modificadores de diversas doenças e 

teoricamente, influenciam na gravidade e na resposta ao tratamento da LP 

(SIQUEIRA et al., 2011). 

Um estudo feito com marcadores genéticos concluiu que os específicos 

associados com o aumento da produção IL-1β contribuem para o aumento da 

susceptibilidade à periodontite apical persistente (MORSANI et al., 2011). Em 2015, 

SEGURA-EGEA et al.,  relataram que as variações de IL-1 β podem estar 

diretamente associada com a formação de LP em indivíduos com lesões de cárie 

profundas não tratadas. Portanto, já concluíram que os fatores genéticos estão 

relacionados com a persistência da doença, onde a predisposição genética de certos 

genes pode contribuir para uma condição de LP insistente (MENEZES-SILVA et al., 

2012).  
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2.3.3. Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 

 

A infecção pelo HIV se propagou no mundo e no continente africano na 

década de 1970, sendo que, o primeiro caso de AIDS (síndrome da imunodeficiência 

adquirida) nos Estados Unidos reconhecido foi em 1981. A AIDS é considerada uma 

pandemia, por ter atingido vários países. O HIV afeta o sistema imunológico 

impossibilitando o cumprimento de sua tarefa, que é defender o organismo de 

agressões. De um modo geral o corpo humano fica exposto às infecções 

oportunistas (CUNICO et al., 2008). O HIV é um vírus que age como um parasita 

porque não é capaz de se reproduzir sozinho, invadindo assim as células do 

hospedeiro. Ele contamina toda e qualquer célula que expresse em sua superfície o 

receptor CD4, no entanto, tem uma maior afeição pelos linfócitos T. Assim sendo, à 

medida que o vírus se multiplica, causa redução das células T, o que reduzirá a 

resistência do hospedeiro às infecções (CORRÊA & ANDRADE, 2005). 

Supostamente podemos considerar também, a infecção pelo HIV como um fator 

modificador da LP. Considerando que as células T, que exercem papel importante 

no desenvolvimento, progressão e cura da LP pela ativação de macrófagos, células 

B e outros tipos celulares, são as células-alvo do HIV, é prudente afirmar que 

pacientes portadores deste vírus possam apresentar dificuldade em elaborar uma 

resposta imune contra bactérias invasoras do tecido perirradicular (SIQUEIRA, 

2011).  

QUESNELL et al. (2005) realizaram um estudo retrospectivo onde o objetivo 

foi aferir a cicatrização perirradicular entre pacientes HIV + e HIV – após um ano de 

tratamento endodôntico. Porém a apuração não foi estatisticamente significativo, 
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sucedendo que não houve diferença na restauração do tecido para esses dois 

grupos distintos.  

 

2.3.4. Tabagismo 

 

O tabagismo é considerado um problema de saúde pública, sendo um dos 

agentes de mortes evitáveis. O tabagista pode apresentar diversas alterações na 

cavidade oral, que incluem alterações periodontais; redução do fluxo sanguíneo 

local; alteração das respostas inflamatória e imunológica; agravos na cicatrização 

tecidual; comutação na composição do biofilme; aumento na profundidade de bolsas 

e supressão óssea periodontal (RIBEIRO & VELOSO, 2012).  

Se medidas não forem tomadas para combater essa droga, a previsão é que 

o tabaco mate mais de cinco milhões de pessoas todos os anos até 2030. Um terço 

da população brasileira é fumante, sendo 60% do sexo masculino e 40% do sexo 

feminino (MEISCHKE et al., 2000).  

A nicotina presente no organismo causa uma variedade de efeitos no tecido 

ósseo, atuando indiretamente ou diretamente no metabolismo celular e tecidual, 

principalmente aos processos de regeneração como resposta às agressões. Uma 

das modificações é a vasoconstricção, com alteração na angiogênese e na irrigação 

dos tecidos, reduzindo a tensão do oxigênio, alterações na resposta imune, e efeito 

na proliferação, adesão e diferenciação das células ósseas (MARIGGIO et al., 2001; 

WALKER et al., 2001; PINTO, 2002). 

O sistema imunológico está incessantemente enfrentando agentes estranhos 

com o objetivo de manter a integridade dos tecidos e um sublime funcionamento dos 

órgãos. Consequentemente, as agressões pulpares contam com o arsenal 
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imunológico orgânico para combater agentes agressores. As diversas células e 

integrantes dos processos de defesa imune encontram-se comprometidos em 

fumantes; onde as respostas de defesa imunológica estão reduzidas frente aos 

agentes agressores (RIBEIRO & VELOSO, 2012). Essas razões podem influenciar 

indiretamente no risco a infecções devido ao habito de fumar afetar a resposta 

inflamatória e sucessivante no aumento das afecções pulpares, resultando em um 

elevado risco de problemas endodônticos.  

Pacientes fumantes apresentam doença periodontal mais intensificada devido 

à nicotina presente na saliva, e necessitam de maior número de procedimentos de 

raspagem subgengival e alisamento das raízes, o que tornam mais susceptíveis ás 

infecções pulpares em razão da remoção do cemento e exposição dos túbulos 

dentinários, permitindo assim a penetração de substâncias tóxicas aos tecidos 

pulpares, através do processo de permeabilidade dentinária (VELOSO et al., 2004). 

RIBEIRO & VELOSO (2012) demonstaram que as alterações sistêmicas 

atribuídas pelos componentes do tabaco influenciam de forma desfavorável sobre o 

tecido conjuntivo pulpar, impedindo também o reparo da LP de forma favorável e 

influenciando na endodontia sobre a fisiologia, metabolismo e alterações do tecido 

pulpar. 

 

2.3.5. Osteoporose 

 

 O osso é considerado um tecido dinâmico que se encontra em constante 

remodelação. A formação e a reabsorção óssea são eventos ligados e 

interdependentes, porém o predomínio de um sobre o outro surgirá em ganho ou 

perda de massa óssea. A osteoporose é uma doença esquelética sistêmica 
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caracterizada pela diminuição da massa óssea e deterioração da microarquitetura do 

osso, com consequente aumento da fragilidade do tecido ósseo e do risco de 

desenvolver fratura. É uma doença óssea metabólica prevalente que resulta da 

baixa densidade mineral óssea, podendo causar dor óssea e fratura por fragilidade 

em vários locais do esqueleto, abalando a função e a qualidade de vida do indivíduo 

(BALLANE et al., 2017; COMPSTON et al., 2017). Vários fatores podem afetar o 

desenvolvimento da osteoporose, como fatores hormonais, envelhecimento, 

constituição genética, etnia, doença inflamatória sistêmica, baixa atividade física,  

tabagismo e deficiência de vitamina D (COSMAN et al., 2014). 

Ao longo da vida acontece o processo de remodelagem óssea em todo o 

corpo. Em um esqueleto adulto, cerca de 5 a 7% da massa óssea é remodelada por 

semana. Esse processo de remodelação e modelação acontece durante todo o 

crescimento visando o pico de massa óssea para a manutenção das forças 

exercidas durante a idade (SEEMAN & DELMAS, 2006). 

No período do surto de crescimento, o osso acumula densidade mineral 

óssea e cresce tanto em força como em tamanho (KRUGER & NELL, 2017). Após 

esse período que é pré e pós-adolescência, o osso continua crescendo até chegar a 

um pico de massa óssea que é alcançado entre 25 a 30 anos de idade 

(LORENTZON et al., 2005).  Após a terceira idade a densidade óssea é mantida 

durante 10 anos, e depois ela sofre uma queda de 0,3 a 0,5% por ano em mulheres 

e homens (BAXTER-JONES et al., 2011; KRUGER & NELL, 2017). Entre 45 a 55 

anos, as mulheres perdem mais massa óssea do que os homens, isso se dá devido 

a uma diminuição na produção de estrogênio durante este período (KRUGER & 

NELL, 2017). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
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Os esteróides sexuais desempenham um papel importante no 

desenvolvimento, maturação do esqueleto e regulação do metabolismo de ossos 

cortical e trabecular estimulando a eminência de massa óssea e inibindo a perda 

óssea (LIBOUBAN et al., 2002). A ação desses hormônios não está diretamente no 

osteoclasto mas na sua capacidade de regular fatores modeladores da 

osteoclastogênese (MANOLAGAS, 2000). 

Osteoprotegerina (OPG), RANK e RANKL têm sido apontados como 

reguladores da osteoclastogênes. Começa com a comunicação do RANK  com o 

ligante RANKL e regulada pela OPG. O RANK está presente em células precursoras 

de osteoclastos já o RANKL é produzido por células ósseas ou é expresso 

principalmente na membrana de osteoblastos, estando presente em todas as etapas 

da osteoclastogênese. OPG é uma proteína produzida por várias células que tem 

afinidade por RANKL e efeito inibitivo sobre ele (ZHANG & PENG, 2005). 

Em condições de normalidade, há um equilíbrio no processo de remodelação 

e a homeostase óssea é garantida. A remodelação óssea se inicia quando o ligante 

do RANK, secretado por células da linhagem osteoblástica, liga-se ao seu receptor 

RANKL, localizado na membrana dos pré-osteoclastos, estimulando a diferenciação 

do precursor do osteoclasto em osteoclasto maduro. Em contraste, a OPG produzida 

pelo osteoblasto, bloqueia a formação de osteoclasto, ligando ao RANKL, impedindo 

que RANKL se ligue ao RANK e inibindo a osteoclastogênese. Portanto, na 

deficiência de estrogênio, ocorre um desequilíbrio, pois a produção de OPG fica 

comprometida e um número maior de receptores RANK será ativado, desse modo, o 

processo de reabsorção será maior que a formação óssea (CLARKE, 2008).   

 De uma forma antagônica a OPG protege o esqueleto da reabsorção óssea 

exagerada, ligando-se ao RANKL e impedindo a ligação ao receptor RANK (CRAVO 
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et al., 2012). É uma proteína que atua na densidade óssea e pode agir na maturação 

de osteoclastos. O reconhecimento de OPG em macrófagos, linfócitos e células do 

plasma ampara a afirmativa da presença desta citocina na regulação das respostas 

inflamatórias e imune (KUNTZ et al., 2001). 

 Em condições normais o equilíbrio entre OPG e RANKL regulam a origem dos 

osteoclastos responsáveis pela reabsorção. Em compensação, um excesso de 

RANKL pode ser observado em condições inflamatórias, devido a presença de 

células inflamatórias, resultando em um desequilíbrio entre RANKL/OPG, e por 

consequência uma reabsorção óssea patogênica devido a excessiva atividade 

osteoclástica (MENEZES et al., 2008). 

 

2.3.6. Envelhecimento 

 

O envelhecimento reproduz uma diminuição na capacidade, em preservar 

processos complexos existentes no começo da vida, tornando-se um embate 

negativo para todo o sistema imunológico (ALLMAN & MILLER, 2005).  

Portanto é possível pressupor que o envelhecimento seja um modificador da 

doença, pois mesmo não sendo a principal causa para o desenvolvimento de LP 

poderia influenciar na evolução das mesmas. 
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2.4. Fisiologia do Envelhecimento  

 

Durante a vida toda passamos por mudanças continuamente, e não é 

diferente com o nosso sistema imunológico que também sofre alterações 

morfológicas e funcionais que atingem o pico da sua função na puberdade e um 

declínio gradual no envelhecimento. De acordo com Mc EWEN (2007), é 

considerado idoso o indivíduo acima de 65 anos de idade, porém a função imune 

parece estar alterada, de modo geral, em indivíduos após 60 anos de idade. 

Independente da idade do indivíduo, a qualidade nutricional e a realização de 

atividades físicas, tem um papel importantíssimo na manutenção e preservação do 

sistema imune (HAN & MEYDANI, 1999). Deficiência de alguns microelementos e de  

vitaminas estão relacionados diretamente com a diminuição da função imune 

(MARIANI et al., 1998). Isso ocorre devido a presença desses na transcrição 

genética, envolvendo células do sistema imune e ou produção de citocinas que 

modulam fatores de transdução. Um exemplo muito importante é o zinco que tem 

um papel na resposta humoral pela restauração da atividade do hormônio timulina, e 

esse microelemento está deficiente na maiora dos idosos, independente do estado 

nutricional (Mc EACHERN et al., 2000). 

Os principais mediadores da resposta imune e controle das diferentes funções 

celulares são as citocinas. Estas substâncias agem diretamente ou indiretamente 

atuando na proliferação, diferenciação, morte, sobrevivência e migração celular ou 

até na indução da expressão de numerosos genes. As citocinas pró-inflamatórias 

são oriundas essencialmente de células da resposta imune inata  e a produção das 

IL1, IL6 e TNF-α encontram-se elevadas nos idosos, ponderando em uma alteração 

no padrão de regulação dessas citocinas, o que pode desatar várias doenças típicas 
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da idade como a aterosclerose, a demência e doenças auto-imune. Uma desarmonia 

também dessas citocinas, elevará  a fragilidade de pacientes idosos adquirirem 

infecções causadas por vírus e por bactérias extracelulares (FRANCESCHI et al., 

1996). 

As células dendríticas são as células apresentadoras de antígenos mais 

importantes e com um papel fundamental que é de fazer ponte entre a resposta 

imune inata e a adquirida. Estão presentes em diversos lugares do nosso 

organismo, tendo como uma das funções amplificar a resposta imune por meio de 

uma rede que inclui as células apresentadoras de antígenos (BANCHEREAU et al., 

2000). Essas células principalmente as células dendriticas foliculares, durante o 

envelhecimento perdem a capacidade de estimular linfócitos B, captar e reter 

imunocomplexos e consequentemente teremos uma menor resposta humoral a 

antígenos recém-encontrados (AYDAR et al., 2004). O envelhecimento está 

associado a mudanças tanto quantitativas como qualitativas na imunidade humoral, 

e a diminuição de células B pode desencadear uma leucemia crônica B que é mais 

comum em idosos. As imunoglobulinas IgG e IgM ficam normalmente aumentadas 

contribuindo assim para o aumento da suscetibilidade e gravidade de doenças 

infecciosas, uma vez que essas são responsáveis pela resposta humoral à vírus e 

bactérias (KIRK et al., 1999). 

As células natural killer regulam a resposta imune pela produção de citocinas 

e quimocinas que agem diretamente na eliminação de patógenos ou na atividade de 

outras células que atuam no sistema imune. A atividade dessas células estão 

correlacionadas com níveis séricos de vitamina D, dessa forma a alimentação é um 

fator importante para o idoso (BORREGO et al.,1999). 
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Os neutrófilos são células de defesa que estão, sem dúvida, na linha de frente 

cumprindo o papel de eliminação direta dos MOS, mas atuam também na destruição 

tecidual durante a inflamação e na normalização da resposta imune (NAUSEEF, 

2007). Assim também os macrófagos, além de fagocitar, são fortes produtores de 

citocinas que atuarão na apresentação dos antígenos, reabsorção óssea e 

cicatrização tecidual (LANGELAND et al., 1997; GOMEZ et al., 2005). No 

envelhecimento acontece um retraimento dos macrófagos o que levará a uma 

diminuição das suas funções importantes na resposta inflamatória que poderão ser 

deletério ao organismo ou até proveitoso dependendo de sua relevância 

(CHELVARAJAN et al., 2006). 

No decorrer do envelhecimento existe uma linfopenia progressiva de células 

T, tanto CD4+ como CD8+, causada pelo aumento de precursores na medula óssea, 

pela diminuição da proliferação e/ou aumento da apoptose, que pode estar 

relacionada com um aumento na expressão de CD95 e aumento na produção de 

TNF- α ou simplesmente, pelo aumento da vulnerabilidade CD4+ e CD8+ de idosos 

à apoptose induzida por esta citocina (DE MARTINS et al., 2007).  

 Estudos em ratos idosos (CHELVARAJAN et al., 2005; SINGH et al., 2008) e 

em humanos com idade acima de 65 anos (FRANCESCHI et al., 2000) 

demonstraram que nessa fase da vida  muitas alterações são observadas no 

sistema imunológico, que manifestarão nas respostas inflamatórias persistentes, 

ocorrendo assim um desequilíbrio na inflamação. E quando esse sistema imune 

idoso é ativado, evidências indicam que altos números de citocinas pró-inflamatórias 

são liberadas. Inflamm-aging é o termo utilizado para se referir a esse 

acontecimento nessa fase, onde existem modificações na quantidade e atividade 

das células imunes, porém o mecanismo onde ocorrem essas mudanças ainda se 
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encontra inconcluso (SHAW et al., 2013). O grau elevado de citocinas pró-

inflamatórias IL6, IL1β, TNF-α, prostaglandinas e mediadores antiinflamatórios 

podem ilustrar essa desordem no sistema imune do idoso (FRANCESCHI et al., 

2000). Em resposta a essa desordem, o sistema imune do idoso fica mais frágil 

quando comparado com um jovem, por isso, idosos ficam mais propensos a 

reativação de virus que estão em latência, patógenos bacterianos e virais, doenças 

autoimunes, infecções oportunistas e neoplasias (LINTON & DORSHKIND, 2004). 
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3. JUSTIFICATIVA  

 

 

À medida que o envelhecimento ocorre, o sistema imunológico sofre 

alterações e é caracterizado por respostas inflamatórias persistentes que envolvem 

vários tipos de células imunes e não imunes. Portanto, é possível pressupor que o 

envelhecimento seja um modificador da doença, que mesmo não sendo a principal 

causa para o desenvolvimento de LP pode influenciar na evolução das mesmas. 

Porém, são escassos os estudos sobre a influência do envelhecimento na 

fisiopatologia de LP. 
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4. HIPÓTESE 

 

 

O envelhecimento promove um estado inflamatório (Inflamm-aging), 

caracterizado por níveis plasmáticos elevados de citocinas pro-inflamatórias 

indutoras da reabsorção óssea. Considerando a fisiopatologia da infecção 

endodôntica, espera-se através desde estudo verificar uma influência do 

envelhecimento na evolução de LP devido ao aumento na expressão de citocinas 

pró-inflamatórias em lesões de idosos. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. Objetivo Geral 

Avaliar através de imunohistoquímica a expressão de citocinas pró-

inflamatórias (IL1β, IL6, TNF-α) em lesões perirradiculares de indivíduos idosos. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 Comparar os níveis de citocinas pró-inflamatórias (IL1β, IL6, TNF-α) em 

lesões perirradiculares de idosos e adultos. 

 Comparar os resultados obtidos em diferentes tipos de LP (cistos e 

granulomas). . 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1. Parecer Ético 

 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estácio de Sá, sob número de protocolo CAAE - 

47669715.2.0000.5284 (Anexo). 

 

6.2. Desenho do estudo e seleção da Amostra 

 

Para a realização deste estudo comparativo e analítico, foram selecionadas 

30 LP (15 cistos e 15 granulomas) de pacientes idosos com idade igual ou maior que 

60 anos (grupo de estudo), e 30 lesões (15 cistos e 15 granulomas) de pacientes 

adultos com idade entre 20-56 anos (grupo controle).  

As lesões foram obtidas durante a realização de cirurgia perirradicular 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 e as provenientes de pacientes com AIDS e outros 

modificadores conhecidos e fornecidos pelo paciente. 

 

6.3. Diagnóstico das Lesões Perirradiculares 

 

O diagnóstico de LP foi confirmado através de exame histopatológico. As 

lâminas coradas com hematoxilina e eosina foram examinadas por dois avaliadores 
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previamente calibrados, como modelo duplo, em microscópio óptico (Leica DM500, 

Heerbrugg, Suécia), demonstrando que o cisto apresenta uma cavidade parcial ou 

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

de granulação. 

 

6.4. Reações Imunohistoquímicas 

 

As reações de imunohistoquímica foram realizadas seguindo o protocolo 

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

um 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. Foram adicionados então o tampão citrato-ácido cítrico (Tampão Citrato pH 

6,0, DBS – Pleasanton, CA, 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, SC) 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 micro-ondas e 

deixado em temperatura ambiente por 20 minutos, e então  lavado em água corrente 

por 5 minutos.  

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

vezes em água corrente. As lâminas então permaneceram em solução de PBS 1x 

pH 7,4 (Laborclin, Curitiba, PR). 

A solução PBS/BSA a 1%, foi utilizada para a diluição dos anticorpos 

primários IL-1β (1:100, rabbit, sc-7884, Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX, EUA), 

IL-6 (1:500, mouse, sc-130326, Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX, EUA) e TNF-

α (1:50, mouse, sc-130349, Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX, 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), 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 novamente removido e no interior do recipiente foi 

aplicado o complexo estreptavidina-biotina sobre as lâminas, que ficaram mantidas 

na estufa por 30 minutos a 37º C. Então, após a remoção do excesso de solução, as 

lâminas passaram por outras 3 lavagens com PBS 1x  de 1 minuto cada. 
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Durante a etapa do DAB líquido (Liquid DAB + SubstrateChromogen System - 

Dako K3468, DAKO North America, Carpinteria, CA, EUA), a 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 ocorreu a contra-coloração com hematoxilina de Carazzi 

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). 

Controles positivos e negativos para cada anticorpo utilizado foram feitos, 

conforme instruções dos fabricantes. 

 

6.5. Análise das imagens  

 

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 cada citocina foi avaliada no epitélio (apenas em 

casos de cistos perirradiculares) e no tecido conjuntivo. As células que apresenta 

coloração amarronzada, a nível citoplasmático ou membranoso,  foram consideradas 

positivas para as citocinas. 

Valores foram atribuídos ao número de marcações positivas para os 

anticorpos, 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), no qual as áreas 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 foram 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).  

 

6.6. Análise Estatística 

 

A análise comparativa dos dados obtidos foi realizada utilizando o programa 

Graphpad Prism 6 for Windows (Graphpad Software, San Diego, CA, EUA) 

(www.graphpad.com). A significância estatística levada em consideração foi de 

p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.graphpad.com/
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7. RESULTADOS 

 

Todas as lâminas das 30 LP de idosos apresentaram marcação positiva para 

os anticorpos primários utilizados. A avaliação da expressão de mediadores 

químicos (Figura 1) nas imagens obtidas através de imunohistoquímica (Figura 2) 

em granulomas perirradiculares de idosos revelou que: IL1β: 16,6% focal, 16,6% 

fraca/moderada e 66,8% forte; IL6: 67% fraca/moderada e 33% forte; TNF-α: 83% 

fraca/moderada e 17% forte. 
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Figura 1: Expressão de citocinas pró-inflamatórias em granulomas perirradiculares de idosos.  
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Figura 2: Fotomicrografias de cortes histológicos com marcação positiva para citocinas pró-
inflamatórias em granulomas perirradiculares de idosos (imunoperoxidase; 40x). A: IL1β, B: IL6, C: 
TNF-α. 

A 
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A avaliação da expressão de citocinas (Figura 3) nas imagens obtidas através 

de imunohistoquímica (Figura 4) em cistos perirradiculares de idosos revelou que: 

IL1β: 40% fraca/moderada e 60% forte; IL6: 20% focal, 20% fraca/moderada e 60% 

forte; TNF-α: 60% fraca/moderada e 40% forte. 
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Figura 3: Expressão de citocinas pró-inflamatórias em cistos perirradiculares de idosos.  
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Figura 4: Fotomicrografias de cortes histológicos com marcação positiva para citocinas pró-
inflamatórias em cistos perirradiculares de idosos (imunoperoxidase; 40x). A: IL1β, B: IL6, C: TNF-α.  
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Os valores numéricos das médias da imunoexpressão de citocinas em LP de 

idosos podem ser observadas na Tabela 1. Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as citocinas tanto em cistos (Figura 5) quanto em granulomas 

(Figura 6). 

  

Tabela 1: Médias da imunoexpressão de citocinas em lesões perirradiculares de idosos. 
 

 
Citocina 

 
Cistos 

 
P 

 
Granulomas 

 
P 

IL1β 1,52 ± 0,46 0,50 1,40 ± 0,59 0,42 

IL6 1,12 ± 0,50  1,20 ± 0,33  

TNFα 1,28 ± 0,41  1,40 ± 0,25  

Testes Kruskal-Wallis e Dunn´s Multiple Comparison p<0,05. Os resultados são expressos por 
média ± DPM. 
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Figura 5. Análise comparativa da imunoexpressão de citocinas pró-inflamatórias em cistos 
perirradiculares de idosos. Testes Kruskal-Wallis e Dunn´s Multiple Comparison p<0,05. 
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Figura 6.  Análise comparativa da imunoexpressão de citocinas pró-inflamatórias em granulomas 
perirradiculares de idosos. Testes Kruskal-Wallis e Dunn´s Multiple Comparison p<0,05. 
 
 
 
 

    

A comparação de citocinas pró-inflamatórias  entre cistos e granulomas 

perirradiculares de idosos também não revelou diferença estatisticamente 

significativa(p=0,66). 

IL1β 
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       Em adultos a avaliação da expressão de mediadores químicos (Figura 7) nas 

imagens obtidas através de imunohistoquímica (Figura 8) em granulomas 

perirradiculares de adultos revelou que: IL1β: 33,3% focal e 66,7% fraca/moderada; 

IL6: 83,3% focal e 16,7% fraca/moderada; TNF-α: 83,3%  focal e 16,7%  

fraca/moderada. 
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Figura 7: Expressão de citocinas pró-inflamatórias em granulomas perirradiculares de adultos. 
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Figura 8: Fotomicrografias de cortes histológicos com marcação positiva para citocinas pró-
inflamatórias em granulomas perirradiculares de adultos (imunoperoxidase; 40x). A: IL1β, B: IL6, C: 
TNF-α. 
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             A avaliação da expressão de mediadores químicos (Figura 9) nas imagens 

obtidas através de imunohistoquímica (Figura 10) em cistos perirradiculares de 

adultos revelou que: IL1β: 80% focal e 20% fraca/moderada; IL6: 100% focal; TNF-α: 

60% focal e 40%  fraca/moderada. 
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Figura 9: Expressão de citocinas pró-inflamatórias em cistos perirradiculares de adultos.  
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Figura 10: Fotomicrografias de cortes histológicos com marcação positiva para citocinas pró-
inflamatórias em cistos perirradiculares de adultos (imunoperoxidase; 40x). A: IL1β, B: IL6, C: TNF-α. 
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              Os valores numéricos das médias da imunoexpressão de citocinas em LP de 

adultos podem ser observados na Tabela 2. Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as citocinas tanto em cistos (Figura 11) quanto em granulomas 

(Figura 12). 

 

Tabela 2: Médias da imunoexpressão de citocinas em lesões perirradiculares de adultos. 

 

 
Citocina 

 
Cistos 

 
P 

 
Granulomas 

 
P 

IL1β 0,32 ± 0,17 0,69 0,60 ± 0,26 0,06 

IL6 0,24 ± 0,16  0,26 ± 0,20  

TNFα 0,40 ± 0,26  0,26 ± 0,20  

Testes Kruskal-Wallis e Dunn´s Multiple Comparison p<0,05. Os resultados são expressos por média 
± DPM. 
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Figura 11. Análise comparativa da imunoexpressão de citocinas pró-inflamatórias em cistos 
perirradiculares de adultos. Testes Kruskal-Wallis e Dunn´s Multiple Comparison p<0,05.
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Figura 12. Análise comparativa da imunoexpressão de citocinas pró-inflamatórias em granulomas 
perirradiculares de adultos. Testes Kruskal-Wallis e Dunn´s Multiple Comparison p<0,05.    
 
 
 
 
       A comparação de citocinas pró-inflamatórias  entre as lesões perirradiculares de 

adultos revelou diferença estatisticamente significativa apenas em relação a IL1β 

(p=0,019) que apresentou maior expressão em granulomas. 

      A comparação de lesões perirradiculares de idosos com adultos revelou:  IL1β 

em cistos idosos significativamente maior do que em cistos adultos (p=0,0034); IL6 

em granulomas idosos significativamente maior do que em granulomas adultos 

(p=0,0019); TNFα em granulomas idosos significativamente maior do que em 

granulomas  adultos  (p=0,0010). 
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Tabela 3: Médias da imunoexpressão de citocinas em lesões perirradiculares de adultos e idosos. 
 

IDOSOS 

ADULTOS 
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8. DISCUSSÃO 

 

 
 

A LP é uma resposta inflamatória local, causada por bactérias e seus 

produtos presentes no interior do canal radicular, que surge para impedir a 

disseminação dessa infecção (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008). 

A literatura relata problemas sistêmicos capazes de alterar o desenvolvimento 

e a cura das LP. O envelhecimento, por exercer efeitos significativos no sistema 

imunológico e no metabolismo ósseo, também poderia ser considerado como um 

modificador da doença perirradicular (KOVACS et al., 2009). Estudos em ratos 

idosos (CHELVARAJAN et al., 2005; SINGH et al., 2008) e em humanos com idade 

acima de 65 anos (FRANCESCHI et al., 2000) demonstraram que nessa fase da 

vida  são observadas respostas inflamatórias persistentes, ocorrendo assim um 

desequilíbrio na inflamação. 

 No presente estudo, a comparação nos níveis de citocinas pró-inflamatórias 

em LP revelou valores significativamente maiores em idosos. Segundo SHAW et al. 

(2013), o processo de envelhecimento age no desequilíbrio do sistema imunológico, 

levando ao aumento dos níveis de citocinas, que é conhecido como fenômeno do 

inflamm-aging. Acredita-se que a produção excessiva dessas citocinas implicará no 

surgimento de doenças crônicas. Em resposta a essa desordem o sistema imune do 

idoso fica mais frágil, e por isso torna-se mais propenso à reativação de vírus que 

estão em latência, patógenos bacterianos e virais, doenças autoimunes, infecções 

oportunistas e neoplasias (LINTON & DORSHKIND, 2004).  

Nossos achados vão de encontro com os de KOVACS et al. (2009), que 

observaram a produção de TNFα, IL1β e IL6 elevada em ratos idosos quando 
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comparados com ratos jovens; os estudos de ROCHA Jr (2019) onde a IL-17, que 

também é uma citocina pro-inflamatória, apresentou níveis significativamente 

maiores em pacientes idosos e os achados de ALMEIDA et al. (2017) que 

comprovaram a redução de macrófagos em LP de pacientes idosos.  

ROMA (2019) observou através de análises radiográficas que os tamanhos 

das LP de ratos machos idosos (24 meses) foram maiores quando comparadas com 

as de ratos adultos (3 meses). Essas alterações ósseas que levaram a uma 

reabsorção, desencadeada também pelas alterações imunológicas provocadas pelo 

envelhecimento, corrobora com os nossos achados onde uma das consequências 

da produção elevada de citocinas pró-inflamatórias será a inibição da diferenciação 

de osteoblastos estimulando assim a produção de RANKL, favorecendo uma menor 

formação óssea em pacientes idosos.  

Esta pesquisa apresenta resultados semelhantes ao do estudo de ROCHA Jr 

(2019), que também encontrou uma quantidade maior de IL17 em LP de cistos e 

granulomas de pacientes idosos quando comparadas com pacientes adultos. Porém, 

assim como em nosso estudo, não houve diferença significativa quando comparadas 

entre cistos e granulomas, de idosos. 

ALMEIDA et al. (2017) em seu estudo também com análise 

imunohistoquímica em 21 LP de idosos (9 cistos e 12 granulomas) e 26 LP de 

adultos (13 cistos e 13 granulomas). Compararam a expressão de CD68 entre o 

tecido epitelial de cistos de pacientes idosos e adultos, e  não encontraram diferença 

estatisticamente significativa (p=0,22). Porém, houve diferença (p=0,02) quando 

comparado o tecido conjuntivo de cistos de idosos e adultos. Concluíram que os 

macrófagos se encontram bem ativos na resposta inflamatória/imunológica dos 
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pacientes adultos mas em pacientes idosos, as reações imunológicas estavam 

comprometidas. 

 O estímulo mais importante para ativar a produção de citocinas pró-

inflamatórias ocorre pelos macrófagos, fagócitos mononucleares e monócitos. O 

TNF-α tem um papel de destaque durante a inflamação crônica em tecidos (DE SÁ 

et al.,  2003). No presente estudo ocorreu um aumento significante dessa citocina 

em granulomas de idosos quando comparados com adultos. 

Apesar de não haver diferença estatística, a IL1β foi a citocina pró-

inflamatória que apresentou maior expressão em LP de idosos. Essa citocina afeta 

praticamente todas as células, muitas vezes em conjunto com outros mediadores 

pró-inflamatórios. Esses resultados demonstraram que a IL1β pode ser produzida 

localmente para atuar como mediador da inflamação tecidual e reabsorção óssea. 

Portanto, quando produzida em quantidades maiores pode induzir mecanismos que 

aceleram na reabsorção óssea, causando a destruição do tecido conjuntivo e do 

tecido ósseo.                                                     

Ainda que vários estudos tenham demonstrado modificações importantes na 

resposta imune em pacientes idosos, são necessários trabalhos mais detalhados 

sobre a influencia do envelhecimento no desenvolvimento de LP. Enquanto isso é 

importante considerar que todo indivíduo acima de 60 anos tem seu sistema imune 

alterado e deve ser tratado de maneira a respeitar essa particularidade.
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9. CONCLUSÃO                   

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                        

              Conclui-se que as citocinas pró-inflamatórias IL1β, IL6 e TNFα 

apresentaram maior expressão em LP de idosos quando comparados com adultos. 

Estes resultados sugerem que o envelhecimento pode ser considerado um 

modificador da doença perirradicular, pois mesmo não sendo a principal causa para 

o desenvolvimento de LP poderia influenciar na evolução das mesmas.  
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