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RESUMO

Alterações fisiológicas naturais que ocorrem em pacientes da terceira idade favorecem o desenvolvimento de  doenças crônicas como 
hipertensão, câncer e diabetes. Acredita-se que alterações na resposta intra-óssea a produtos do metabolismo microbiano e aos próprios 
microrganismos naturalmente presentes, aliadas aos comprometimentos sistêmicos, possam atuar como modificadores da lesão perirradicular. O 
objetivo deste trabalho foi verificar a participação de macrófagos em cistos e granulomas perirradiculares de pacientes na terceira idade através 
da imunoexpressão de CD 68 e comparar os resultados obtidos com pacientes adultos. Após submissão e aprovação pelo comitê de ética em 
pesquisa da Universidade Estácio de Sá, foram selecionadas 21 lesões perirradiculares (9 cistos e 12 granulomas) de pacientes idosos com idade 
igual ou maior que 60 anos (grupo de estudo) e 26 (13 cistos e 13 granulomas) de pacientes adultos com idade entre 20-50 anos (grupo controle). 
O diagnóstico de lesão perirradicular foi realizado através de exame histopatológico, 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. A análise imuno-histoquímica foi 
realizada utilizando lâminas silanizadas com anticorpo anti-CD68  e subdivididas em 5 campos de grande aumento através de um microscópio 
óptico. Tecidos epitelial e conjuntivo foram avaliados. De acordo com o número de marcações positivas para o anticorpo, notas foram dadas, 
sendo estas de 0 a 2. A análise comparativa dos dados obtidos foi realizada através do programa Graphpad Prism 6 for Windows, e a significância 
estatística levada em consideração foi de p<0.05. Os resultados demonstram que não houve diferença estatística comparada a expressão de CD68 
entre tecido epitelial de cistos de pacientes adultos e idosos. Em contrapartida, no tecido conjuntivo de cistos e granulomas houve diferença 
estatística quando comparados os dois grupos etários. Em cistos de pacientes adultos quando comparado o epitélio com o conjuntivo houve 
diferença estatística, assim como quando comparado o epitélio de cistos em relação ao conjuntivo de granuloma. Em relação aos idosos, não 
houve diferença estatística  entre epitélio e o conjuntivo de cistos, e entre tecido conjuntivo dos cistos e granulomas. A intensidade de marcação 
macrófagos foi maior em tecido conjuntivo tanto de cistos como em granulomas de pacientes adultos, confirmando a participação ativa destas 
células na resposta inflamatória/imunológica dos pacientes adultos. Em pacientes idosos, foi possível verificar que suas reações imunológicas 
podem estar comprometidas, devido a menor presença destas células nas lesões perirradiculares, podendo aumentar as chances de insucesso do 
tratamento 
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