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RESUMO

A etiologia das lesões perirradiculares está associada à colonização e perpetuação de bactérias no sistema de canais radiculares, com expansão 
dos produtos tóxicos em direção à região perirradicular. Os agentes bacterianos são capazes de estimular a reação imunológica do hospedeiro 
(respostas imunes inata e adaptativa). A resposta imune adaptativa tem início quando as células apresentadoras de antígenos (APCs) apresentam 
moléculas de antígenos a linfócitos T helper (TH) na sua forma não ativada. Após a estimulação antigênica, os linfócitos TH CD4+ podem se 
diferenciar em TH1 capaz de mediar à resposta imunológica celular através de IFN-γ, IL-2 e TNF-α, ou em TH2 capaz de iniciar a resposta humoral 
através de IL-4, IL-5, IL-10 e TGF-β. Os linfócitos TH também podem se diferenciar em TH17 que secreta IL-17 capaz de promover a resposta 
inflamatória dominada por neutrófilos. Portanto, o objetivo desde estudo foi avaliar a expressão dos mediadores químicos IL-2, TNF-α, IFN-γ, IL-5, 
TGF-β e IL-17, que caracterizam a atividade do linfócito TCD4+ em lesões perirradiculares, e comparar com dados clínicos. Foram selecionadas 23 
lesões perirradiculares (18 granulomas e 5 cistos). Lâminas silanizadas contendo cortes de parafina foram utilizadas para a realização das reações 
imunohistoquímicas. A análise das imagens foi realizada com o uso de um microscópio óptico e cada lâmina foi subdividida em 5 campos de 
grande aumento, onde foram avaliados o epitélio (cistos) e o tecido conjuntivo. Foram atribuídos valores para cada campo, de acordo com o 
número de marcações positivas para o anticorpo. Os resultados obtidos foram comparados com dados clínicos e tempo de tratamento 
endodôntico, utilizando o programa SPSS. A comparação entre as citocinas em granulomas revelou diferença entre IL-2 x IFN-γ (p= 0,001) e IL-2 x 
TGF-β (p= 0,001). Não houve diferença significativa entre os mediadores químicos em cistos. A comparação entre as citocinas e os dados clínicos 
demonstrou em granulomas relação entre a expressão focal de IL-2 e a sintomatologia positiva (p=0.005) e ausência de fístula (p=0.004), e a 
maior expressão de IFN-γ e a sintomatologia positiva (p=0.005) e ausência de fistula (p=0.004). Em cistos, não foram encontradas diferenças 
significantivas. Houve equilíbrio entre a expressão de citocinas associadas ao processo inflamatório crônico perirradicular. Apenas IL-2 e IFN-γ 
estavam relacionados com dados clínicos em granulomas.
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