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“De tudo ficaram três coisas: 

 A certeza de que estamos começando  

A certeza de que é preciso continuar  

A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar.  

Façamos da interrupção um caminho novo  

Da queda, um passo de dança  

Do medo, uma escada 

 Do sonho, uma ponte  

Da procura, um encontro!”  

 
(Fernando Sabino) 
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RESUMO 

 

 Objetivos: O objetivo deste estudo foi verificar a participação de macrófagos e 

plasmócitos em cistos e granulomas perirradiculares através das 

imunoexpressões de CD68 e CD138 respectivamente, assim como comparar 

os resultados obtidos através de imuno-histoquímica com achados clínicos e 

exames de imagem. 

Métodos: Foram selecionadas 33 lesões perirradiculares inflamatórias (17 

cistos perirradiculares e 16 granulomas). Lâminas silanizadas contendo cortes 

de parafina foram utilizadas para a realização das reações imuno-histoquímicas 

utilizando anticorpo anti-CD68 e anti-CD138. A análise das imagens foi 

realizada com auxílio de microscópio óptico e cada lâmina foi subdividida em 5 

campos de grande aumento, onde foram avaliados o epitélio e o tecido 

conjuntivo. Foram atribuídos valores (0-2) para cada campo, de acordo com o 

número de marcações positivas para o anticorpo. Os resultados obtidos foram 

comparados com as informações clínicas e exames tomográficos 

Resultados: Os resultados demonstraram que não houve diferença 

estatisticamente significativa na quantidade de macrófagos e plasmócitos entre 

cistos perirradiculares e granulomas (p>0.05). Houve diferença estatística 

quando comparou-se a marcação de macrófagos em tecido epitelial de cistos e 

tecido conjuntivo de cistos e granulomas perirradiculares (p=0,0004). Na 

comparação entre a expressão de macrófagos e plasmócitos e os dados 



 

clínicos e de imagem, não foi possível verificar diferença em nenhum dos 

dados avaliados: sintomatologia, tamanho de lesão e presença de fístula. 

Conclusões: Esse estudo confirma a participação de macrófagos e 

plasmócitos no processo inflamatório de cistos e granulomas perirradiculares. A 

intensidade da marcação de macrófagos mostrou-se maior em tecido 

conjuntivo, tanto de cistos quanto de granulomas, em relação ao tecido epitelial 

de cistos, sugerindo que essas células participam ativamente da resposta 

inflamatória/imunológica. 

Palavras-chave: macrófagos, plasmócitos, lesões perirradiculares, imuno-

histoquímica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Aims: The aim of this study was to assess the role of macrophages and plasma 

cells in periradicular cysts and granulomas through imunoexpression of CD68 

and CD138 respectively, and compare the results obtained by 

immunohistochemistry with clinical findings and imaging studies.  

Methods: Thirty-three inflamatory periradicular lesions (17 periradicular cysts 

and 16 granulomas) were selected. Silanized slides containing paraffin sections 

were used for carrying out the immunohistochemical reactions using anti-CD68 

and anti-CD138. The image analysis was performed using an optical 

microscope and each slide was divided in 5 high-power fields, wich were 

evaluated including epithelium and connective tissue. Values have been 

assigned (0-2) for each field, according to the number of antibody cellular 

positive reactions. The results were compared with clinical and image 

informations.  

Results: The results showed no statistically significant difference in the number 

of macrophages and plasma cells between periradicular cysts and granulomas 

(p> 0,05). There were statistically significant when compared macrophages 

labeling in epithelial tissue cysts and connective tissue of cysts and 

periradicular granulomas (p = 0.0004). When comparing the expression of 

macrophages and plasma cells and the clinical and image data, no statistically 

significance differences were observed regarding: symptomatology, lesion size 

and fistula.  



 

Conclusions: This study confirms the involvement of macrophages and plasma 

cells in the inflammatory process of periradicular cysts and granulomas. The 

intensity of  macrophages labeling was higher in connective tissue cysts either 

as granulomas in relation to the epithelial tissue cysts, suggesting that these 

cells are actively involved in the inflammatory / immune response.  

Keywords: macrophages, plasma cells, inflamatory periradicular lesions, 

immunohistochemistry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

                Página 

Figura 1: Túbulos  dentinários  subjacentes  ao  biofilme  invadidos  e    

colonizados   em   várias   profundidades   de   incisivo  lateral  superior 

com  lesão  perirradicular. 

  

20        

Figura 2: Fracasso da terapia endodôntica por infecção intrarradicular. 23 

Figura 3: Presença de micro-organismos na superfície radicular 

externa. 

28 

Figura 4: Principais mecanismos implicados na ativação e proliferação 

de restos epiteliais de Malassez na formação do cisto perirradicular. 

33 

Figura 5: Zonas morfológicas do cisto perirradicular.  34 

Figura 6: Mecanismo da osteoclastogênese e reabsorção óssea. 37 

Figura 7: Etapas da reação imuno-histoquímica. 63 

Figura 8: Expressão de CD68 em tecido epitelial de cistos 

perirradiculares. 

68 

Figura 9: Expressão de CD68 em tecido conjuntivo de cistos 

perirradiculares. 

68 

Figura 10: Comparação entre epitélio e conjuntivo de cistos 

perirradiculares para marcação de CD68 (Mann-Whitney test) (p<0.05). 

69 

Figura 11: Expressão de CD68 em fendas de colesterol de cistos 

perirradiculares. 

69 

Figura 12: Expressão de CD68 em tecido conjuntivo de granulomas. 70 



 

                                                       Página 

Figura 13: Comparação entre cistos e granulomas para marcação de 

CD68. 

71 

Figura 14: Expressão de CD138 em tecido conjuntivo de cistos 

perirradiculares. 

71 

Figura 15: Expressão de CD138 em fendas de colesterol de cistos 

perirradiculares. 

72 

Figura 16: Expressão de CD138 em tecido conjuntivo de granulomas. 72 

Figura 17: Comparação entre cistos e granulomas para marcação de 

CD138. 

73 

Figura 18: Fotomicrografias de cortes histológicos corados em 

hematoxilina com marcação positiva para CD68 em granulomas. 

74 

Figura 19: Fotomicrografias de cortes histológicos corados em 

hematoxilina com marcação positiva para CD68 em tecido conjuntivo de 

cisto perirradicular. 

75 

Figura 20: Fotomicrografias de cortes histológicos corados em 

hematoxilina com marcação positiva para CD68 em tecido epitelial de 

cistos. 

76 

Figura 21: Fotomicrografia de corte histológico corado em hematoxilina 

com marcação positiva para CD68 em fendas de colesterol. 

77 



 

 Página 

Figura 22: Fotomicrografias de cortes histológicos corados em 

hematoxilina com marcação positiva para CD138 em granuloma. 

78 

Figura 23: Fotomicrografias de cortes histológicos corados em 

hematoxilina com marcação positiva para CD138 em tecido conjuntivo 

de cistos. 

 

 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

                Página 

Tabela 1: Células e moléculas envolvidas diretamente no combate   

a  uma  infecção 

   40               

Tabela 2: Características principais da IL-1, IL-6 e TNF.                         44 

Tabela 3: Avaliação demográfica da amostra 67 

Tabela 4: Comparação clínica entre cistos e granulomas. 82 

Tabela 5: Avaliação clínica de cistos perirradiculares com marcação 

positiva para CD68. 

83 

Tabela 6: Avaliação clínica de granulomas com marcação positiva 

para CD68. 

84 

Tabela 7: Avaliação clínica de cistos perirradiculares com marcação 

positiva para CD138. 

85 

Tabela 8: Avaliação clínica de granulomas com marcação positiva 

para CD138. 

86 

  

 

 

 

          

   



 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

APC: Célula apresentadora de antígeno                                                                 

CD- cluster of differentiation                                                               

DAB:diaminobenzidina                                                                                     

FAO: fator ativador de osteoclastos                                                                     

Ig: Imunoglobulina                                                                                               

IL: Interleucina                                                                                                        

IFN- y – Interferon gama                                                                                  

LPI: Lesão perirradicular inflamatória                                                                                    

LPS: Lipopolissacarídeo                                                                                          

M-CSF: Fator estimulante de colônia de macrófagos                                   

MHC: Complexo maior de histocompatibilidade                                                

NK: natural killer                                                                                              

OPG: Osteoprotegerina                                                                                        

PBS/BSA: Phosphate Buffered Saline with Bovine Serum Albumin                   

PBS: Phosphate Buffered Saline                                                                                   

PCR: Reação em cadeia da polimerase                                                                    

RANK: receptor activator of NF-kB                                                                                                                                                       

RANKL: receptor activator of NF-kB  ligand                                                                 

Th: T helper                                                                                                             

TGF: Fator Transformador de Crescimento                                                       

TNF-α: Fator de Necrose Tumoral - alpha                                                           

TNF-β: Fator de Necrose Tumoral - beta   



 

1. INTRODUÇÃO 

 

A lesão perirradicular inflamatória (LPI) é essencialmente uma doença 

de origem microbiana causada principalmente por infecção no sistema de 

canais radiculares. Embora fungos e, mais recentemente, arquéias e vírus têm 

sido encontrados em associação com infecções endodônticas, bactérias são os 

principais micro-organismos envolvidos na periapicopatia (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2009a; SIQUEIRA, 2011). Estudos atuais mostram que bactérias 

estão organizadas em biofilme  e podem ser observadas aderidas às paredes 

internas do canal radicular (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008; SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2009b; RICUCCI & SIQUEIRA, 2010a; SIQUEIRA et al., 2012). 

A inflamação, em geral, é a resposta do organismo à uma agressão, 

como a invasão por um agente infeccioso (ROITT et al., 2003).  A LPI é a 

principal resposta do tecido perirradicular a uma variedade de estímulos 

microbianos intrarradiculares que causam injúria tecidual (SIQUEIRA, 2011). 

O conjunto de células, tecidos e moléculas que medeiam a resistência 

às infecções é chamado de sistema imunológico, e a reação coordenada 

dessas células e moléculas aos micro-organismos infecciosos é conhecida 

como resposta imunológica (ABBAS et al., 2011). 

Reações imunológicas são de dois tipos: Humoral e Celular. Nas duas 

reações estão os linfócitos B e T, respectivamente, de acordo com suas 

capacidades funcionais. Ambos os linfócitos estão envolvidos na patogênese 

das LPIs (TORABINEJAD & KETTERING, 1985). Os linfócitos são as únicas 



 

células que possuem receptores específicos para antígenos, sendo, 

consequentemente, os principais mediadores da imunidade adquirida. Essas 

células são diferenciadas por proteínas de superfície com a sigla CD (cluster of 

differentiation) seguida de um número, usada para definir um determinado tipo 

ou estágio de diferenciação celular (MURRAY et al., 2009; ABBAS et al., 2011). 

A resposta imune celular é mediada principalmente pelas subpopulações 

de linfócitos T, que são os linfócitos T CD4 (auxiliares) e linfócitos T CD8 

(citotóxicos) e por produtos secretados por esses subgrupos, denominados 

citocinas. Já na resposta imune humoral, a mediação é realizada por anticorpos 

sintetizados por plasmócitos, que são originados de linfócitos B quando 

ativados e diferenciados (SIQUEIRA & SABOIA DANTAS, 2000).  

As células sintetizadoras de anticorpos, plasmócitos, correspondem a 

cerca de 19% das células presentes em uma LPI (STERN et al.,1981b). Dentre 

as imunoglobulinas produzidas por essas células, a Imunoglobulina (Ig) G 

corresponde ao principal isotipo de anticorpo presente em cistos e granulomas 

(PULVER et al.,1978). 

Além dos linfócitos e plasmócitos outras células são também 

extremamente importantes na resposta inflamatória/imunológica, como os 

macrófagos e podem ter papel-chave no desenvolvimento da LPI. Um dos 

marcadores específicos expressos na superfície celular dos macrófagos é o 

CD68 (RODINI & LARA, 2001).  

Macrófagos seguidos de linfócitos e plasmócitos, são as principais 

células inflamatórias presentes em LPIs (STERN et al.,1981a). Eles têm um 



 

papel central na proteção tanto na imunidade inata quanto na resposta imune 

adaptiva, específica para o antígeno. A ativação de macrófagos pode ocorrer 

em LPIs por citocinas produzidas pelos linfócitos T ativados por antígenos; por 

endotoxina bacteriana, como parte da imunidade inata; ou por ambos os 

processos. Além disso, estas células ativadas são fonte de citocinas envolvidas 

na reabsorção óssea da LPI (METZGER, 2000). 

Alguns estudos já relataram a presença de macrófagos e plasmócitos 

em reações inflamatórias perirradiculares. No entanto, a função específica 

destas células em LPIs ainda não foi bem esclarecida, assim como a 

correlação de sua presença com relatos clínicos e exames imaginológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.Infecção Endodôntica 

 

A exposição de um indivíduo a um micro-organismo pode levar a um de 

três resultados. O micro-organismo pode: colonizar de forma transiente o 

indivíduo; colonizar permanentemente o indivíduo; ou produzir doença. Os 

organismos que colonizam os seres humanos (de forma transitória ou 

permanente) não interferem com as funções normais do corpo. Ao contrário, a 

doença ocorre quando a interação entre micro-organismo e o ser humano leva 

a um proceso patológico caracterizado por dano ao hospedeiro (MURRAY et 

al., 2009). 

 A infecção endodôntica é a infecção do sistema de canais radiculares e 

o principal agente etiológico da LPI. Atualmente é reconhecida a relação causal 

entre micro-organismos e as doenças de origem endodôntica. Micro-

organismos colonizando o sistema de canais radiculares estão usualmente 

organizados em biofilme (LOPES & SIQUEIRA, 2010). 

 As paredes do canal principal assim como canais laterais e istmos 

podem ser colonizados por biofilmes bacterianos aderidos firmemente a estas  

superfícies. Além disso, túbulos dentinários podem ser invadidos por micro-

organismos, sendo estes capazes de penetrar aproximadamente 300 µm  

(SIQUEIRA, 2011). A complexidade anatômica dos sistemas de canais 

radiculares, principalmente no terço apical, dificulta ao clínico a completa 



 

remoção bacteriana (Figura 1). RICUCCI et al. (2009) demonstraram a 

presença de bactérias organizadas em biofilmes na grande maioria dos casos 

associados com LPIs. 

 

 

Figura 1: Túbulos dentinários subjacentes ao biofilme invadidos e colonizados em várias 

profundidades de incisivo lateral superior com LPI (Fonte: RICUCCI & SIQUEIRA, 2010a). 

 

De acordo com o  perfil de comunidades bacterianas, a composição da 

microbiota endodôntica difere de forma consistente entre os indivíduos que 

sofrem da mesma doença, indicando que a LPI tem uma etiologia heterogênea, 

onde múltiplas combinações bacterianas podem desempenhar um papel na 

causa da mesma. A comunidade bacteriana pode variar ainda mais quando 

analisadas entre indivíduos de regiões geográficas distintas, onde amostras da 



 

mesma doença clínica indicam que diferentes composições das comunidades 

bacterianas podem resultar na evolução de doenças semelhantes. Identificação 

dos membros da comunidade podem revelar a presença de alguma espécie ou 

grupo de espécies que pode ser importante para a causa de algumas formas 

da doença. A partir da perspectiva do conceito de patógeno-único, a LPI pode 

ser considerada como de etiologia microbiana inespecífica, sendo possível 

somente inferir que algumas comunidades são mais relacionadas com certas 

formas da doença (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009b). 

As comunidades bacterianas ou biofilmes são caracterizados por uma 

elevada integração com necessidades nutricionais, de proteção e 

produtividade; possuem sistema circulatório primitivo e um comportamento 

coletivo similar a organismo multicelular. Podem revelar variação em relação à  

virulência, dependendo das interações entre os micro-organismos (SIQUEIRA 

& RÔÇAS, 2009b; LOPES & SIQUEIRA, 2010; SIQUEIRA et al., 2012). 

 

2.1.1. Tipos de infecção endodôntica 

 

2.1.1.1. Infecção primária 

 

A infecção intrarradicular primária é uma infecção do tecido pulpar 

necrótico, também chamada de infecção inicial e é a etiologia da LPI primária, 

caracterizada por uma comunidade bacteriana mista com dominância de  



 

bactérias anaeróbias. Geralmente abrigam uma densidade e diversidade 

bacteriana entre 10³ e 108 número de células bacterianas e 10 a 20 

espécies/filotipos. A microbiota envolvida pode variar de acordo com o tempo 

de infecção (LOPES & SIQUEIRA, 2010; SIQUEIRA, 2011). 

 

2.1.1.2. Infecção secundária  e persistente 

 

A infecção persistente é causada por micro-organismos que 

conseguiram sobreviver aos procedimentos intracanais de desinfecção e se 

adaptaram às novas condições ambientais impostas pelo preparo químico-

mecânico e obturação do sistema de canais radiculares. A infecção secundária, 

por sua vez, é causada por micro-organismos que não habitavam o interior dos 

canais e foram introduzidos pela ruptura da cadeia asséptica, seja durante, 

entre as consultas ou após a conclusão do tratamento endodôntico via 

infiltração coronária em canais radiculares obturados expostos à cavidade oral 

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

Segundo SIQUEIRA (2011), os principais agentes etiológicos do 

fracasso da terapia endodôntica são as infecções persistentes ou secundárias, 

caracterizadas pela manutenção ou aparecimento de uma LPI pós-tratamento. 

Isso é baseado em dois fortes argumentos: há um risco aumentado de fracasso 

do tratamento se bactérias são encontradas no canal no momento da 

obturação (cultura positiva) e praticamente todos os casos de fracasso abrigam 

uma infecção intrarradicular (Figura 2). 



 

 

Figura 2: Fracasso da terapia endodôntica por infecção intrarradicular. (A) Presença de tecido 
patológico na face lateral do ápice da raiz palatina do 1º molar superior, que se tornou mais 
evidente após desmineralização. (B) Cortes histológicos  seriados revelaram um canal lateral 
que liga o canal principal à lesão. A imagem em destaque mostra uma maior ampliação da área 
indicada pela seta em (B). As bactérias são vistas na interface entre a parede e do canal 
radicular os materiais obturadores (Fonte: RICUCCI & SIQUEIRA, 2010b). 

  

 

RICUCCI et al. (2009) demonstraram a presença de bactérias 

organizadas em biofilmes na grande maioria dos casos associados com LPIs. 

RICUCCI & SIQUEIRA (2010a) observaram uma relação entre o tamanho da 

LPI radiograficamente e a prevalência de biofilmes bacterianos, onde lesões 

pequenas revelaram 62% e as lesões grandes 82% de biofilmes; e a 

associação entre lesões epitelializadas com biofilmes, onde a prevalência de 

biofilmes foi de 95%, 83% e 69,5% em cistos, granulomas epitelializados ou 

abscessos respectivamente. A localização do biofilme foi geralmente 

encontrada nos espaços intrarradiculares, como ramificações e istmos. 

 Mesmo em dentes tratados endodonticamente com LPI, evidências 

recentes trazidas por métodos moleculares indicam que infecções mistas são 



 

encontradas na maioria dos casos e que a ocorrência de monoinfecção 

relatada anteriormente por estudos de cultura pode ter sido principalmente um 

artefato derivado de deficiências da metodologia, mais especificamente 

relacionado à baixa sensibilidade do método de cultura, quanto à ocorrência de 

filotipos não-cultivados. Por isso, biofilmes mistos também têm sido implicados 

como a causa principal de falha do tratamento (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2009b). 

A comunidade bacteriana em infecções primárias é significativamente 

mais diversificada do que em infecções persistentes e secundárias. Já nas 

infecções persistentes há uma seleção de micro-organismos com o predomínio 

de bactérias gram-positivas facultativas, sugerindo que possam ser mais 

resistentes ao tratamento antimicrobiano e capazes de melhor adaptação às 

condições ambientais severas (CHAVEZ DE PAZ, 2007; SIQUEIRA, 2011).  

CHUGAL et al. (2011) demonstraram que certos micro-organismos 

apresentam uma prevalência semelhante na infecção primária e persistente, o 

que indica que eles não são provavelmente erradicados durante o tratamento 

endodôntico. Fusobacterium nucleatum animalis, Fusobacterium nucleatum, 

Actinomyces ssp. e Anaeroglobus geminatus se destacaram entre as espécies 

mais presentes em ambas as infecções.  

RÔÇAS et al. (2008), através de estudos moleculares, detectaram as 

seguintes espécies mais frequentes em dentes com LPI pós-tratamento: 

espécies de Streptococcus (47%), espécies de Lactobacillus (35%), Dialister 

invisus (29%), Eubacterium infirmum (29%), Prevotella intermédia (29%), 

Selenomonas sputigena (29%), Synergistes bucal clone BA121 (29%), e 

Treponema denticola (29%). Em todas as amostras foram detectados DNA 



 

bacterianos. Resultados destes estudos confirmam a relação entre infecções 

persistentes e/ou secundárias com a LPI pós-tratamento, e consequente falha 

do tratamento endodôntico.  

CHUGAL et al. (2011) encontraram Pseudomonas sp., Burkholderiales e 

Comamonadaceae em alta prevalência nas amostras de infecções 

secundárias. Como estes micro-organismos não são tipicamente abundantes 

na cavidade bucal, indica uma contaminação ocorrida durante tratamento. 

GOMES et al. (2012), em estudo que utilizou a técnica de reação em 

cadeia da polimerase (PCR), detectaram que pelo menos uma das espécies de 

bactérias gram-negativas foi detectada em 93% (14/15) dos canais radiculares 

com infecções primárias e em 33% (5/15) com infecções secundárias.   

GOMES et al. (2006), em análise molecular,  investigaram a presença de 

3 espécies anaeróbias estritas em infecções primárias e secundárias de canais 

radiculares com LPIs. Filifactor alocis, Tannerela forsythia e Treponema 

denticola foram encontradas em alta frequência em infecções endodônticas 

primárias e associadas a sinais e sintomas, porém em baixa frequência em 

casos de retratamento sugerindo que elas não exercem papel relevante no 

fracasso do tratamento endodôntico.    

Estudos têm sugerido que Enterococcus faecalis possa não ser o 

principal patógeno dos fracassos endodônticos. Seria mais um integrante de 

uma infecção persistente caracterizada por ser geralmente mista com a 

prevalência de bactérias gram-positivas e com menor diversidade de espécies 

por casos (1 a 5) e menor número de células por casos (102 a 105) em 

comparação com a infecção primária; e estava presente em menos da metade 



 

das amostras de infecções secundárias (CHAVEZ DE PAZ, 2007; CHUGAL et 

al., 2011). 

RÔÇAS et al. (2008), através de PCR, analisaram dentes com LPI pós-

tratamento. Detectaram E. faecalis em 47% dos casos e, quando presente, 

nunca foi a espécie mais dominante. KAUFMAN et al. (2005) verificaram que E. 

faecalis não é mais prevalente nos casos de retratamento com lesão do que 

nos casos sem LPI.  

A presença de fungos em infecções intrarradiculares também tem sido 

relatada, sendo mais comum em casos de infecções persistentes do que em 

infecções primárias. Em estudo de WALTIMO et al. (1997), de um total de 967 

amostras de canais radiculares tratados com infecções persistentes, micro-

organismos foram encontrados em 692 amostras através de métodos de 

cultura. Destas amostras cultura-positivas, 7% (47 dentes) possuíam fungos, 

sendo Candida albicans a espécie mais comum. Bactérias foram encontradas 

juntas com os fungos em 87% destas amostras (41 dentes), sendo as mais 

prevalentes bactérias gram-positivas Streptococcus α e não hemolíticos (66% 

das amostras) e bactérias anaeróbias Peptostreptococcus micros e 

Fusobacterium nucleatum (26% das amostras). De acordo com revisão 

realizada por SIQUEIRA (2011), alguns trabalhos detectaram a presença de 

espécies de Candida em dentes pós-tratamento em até 18% dos casos.   

 

 

 

 



 

2.1.1.3 Infecção extrarradicular 

 

Em alguns casos, micro-organismos podem estabelecer uma infecção 

extrarradicular. O abscesso perirradicular agudo é a principal forma, já que há 

uma saída consistente de micro-organismos pelo forame apical invadindo os 

tecidos perirradiculares. Outra forma de infecção extrarradicular é caracterizada 

pela ausência de sintomas. Micro-organismos podem estar aderidos à 

superfície radicular externa (Figura 3) em forma de biofilmes ou formando 

colônias coesas no interior do corpo da lesão inflamatória (LOPES & 

SIQUEIRA, 2010). 

RICUCCI & SIQUEIRA (2010a) observaram biofilmes extrarradiculares 

em apenas 6% dos casos. A infecção extrarradicular pode ser dependente ou 

independente da infecção intrarradicular. Casos de abscesso perirradicular 

agudo ou quando há presença de fístula, indicam a ocorrência de uma infecção 

extrarradicular dependente da intrarradicular.  

 

 



 

 

Figura 3: Presença de micro-organismos na superfície radicular externa. (A) Forame apical não 
instrumentado. (B e C) Colônias bacterianas aderidas à superfície externa da raiz (Fonte: 
SIGNORETTI et al., 2011). 

 

 

Em raros casos, mas possíveis, acontece de micro-organismos 

sobreviverem no espaço perirradicular dentro da área inflamada organizados 

em colônias resistentes que o organismo não consegue eliminar.  Este tipo de 

infecção pode ser independente da infecção intrarradicular. Estes micro-

organismos, como por exemplo: Actinomyces spp e Propionibacterium 

propionicum conseguem driblar as defesas do hospedeiro e instalar uma 

patologia denominada actinomicose perirradicular (SIQUEIRA, 2011). 

 Actinomicose é uma doença infecciosa crônica, granulomatosa 

caracterizada por supuração, formação de abscesso e drenagem por meio de 

fístula. Agregados de Actinomyces spp podem crescer e atingir até 4 mm de 

diâmetro. Manifestações clínicas e radiográficas de actinomicose apical 

geralmente são indistinguíveis da LPI comum. Portanto, a mera ocorrência de 

exsudação persistente e/ou sintomatologia, associada ou não à fístula 



 

persistente, não é exclusivamente indicativo de actinomicose. Essas 

características podem ser causadas por muitos fatores etiológicos, entre os 

quais, infecção intrarradicular persistente; não necessariamente contendo 

espécies Actinomyces (RICUCCI & SIQUEIRA, 2008). De acordo com 

RICUCCI & SIQUEIRA (2008) e SIQUEIRA (2011), na actinomicose 

perirradicular, não há provas claras de que estas bactérias são efetivamente 

estabelecidas como uma infecção extrarradicular independente da infecção 

intrarradicular. 

RICUCCI et al. (2009) avaliaram histologicamente 24 casos de dentes 

com LPI pós-tratamento e não detectaram nenhum caso de infecção 

extrarradicular exclusiva. Em poucos casos onde bactérias foram encontradas 

no tecido perirradicular inflamado, uma infecção intrarradicular concomitante 

era observada. 

 

2.2. Lesão Perirradicular Inflamatória 

  

 A LPI é uma doença inflamatória induzida por bactérias. Este conceito 

surgiu ao longo dos anos  por estudos e pesquisas que verificaram a relação 

entre micro-organismos colonizando os sistema de canais radiculares e o 

desenvolvimento dessa doença (KAKEHASHI et al., 1965; SUNDQVIST, 1976). 

 A formação das LPIs ocorre em resposta à infecção intrarradicular e, de 

modo geral, representam uma barreira eficaz contra a disseminação da 

infecção para o osso alveolar e outras regiões do corpo. Na maioria das 



 

situações, as lesões conseguem prevenir o acesso de micro-organismos aos 

tecidos perirradiculares. Entretanto, em circunstâncias específicas, micro-

organismos podem superar essa barreira e estabelecer uma infecção 

extrarradicular (LOPES & SIQUEIRA, 2010).  

 Micro-organismos estão localizados em posição estratégica e 

privilegiada no interior do sistema de canais radiculares contendo tecido 

necrosado (LOPES & SIQUEIRA, 2010). Somente aqueles que saem em 

direção ao tecido perirradicular podem efetivamente ser combatidos e 

eliminados (SIQUEIRA, 2011). Os mecanismos de imunidade não são capazes 

de destruir e eliminar completamente os agentes patógenos dentro do sistema 

de canais, porém formam uma barreira funcional capaz de efetivamente 

prevenir a disseminação pelo organismo (MARTON & KISS, 2000). 

 A ocorrência de danos aos tecidos perirradiculares pode resultar do 

efeito direto ou indireto das bactérias. Pode se instalar 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 ao cisto perirradicular 

(LOPES & SIQUEIRA, 2010). 

 

 

 



 

2.2.1. Cistos e granulomas perirradiculares 

  

De acordo com as características histológicas, as LPIs podem ser 

classificadas em cistos ou granulomas. Para as duas situações, há  a exigência 

que micro-organismos estejam presentes no sistemas de canais radiculares 

(infecção intrarradicular) dos dentes afetados (KAKEHASHI et al., 1965; NAIR 

et al., 1996). 

Apesar do nome, o granuloma periapical não representa uma reação 

granulomatosa verdadeira e sim reação devido à natureza inflamatória crônica 

da região perirradicular contra uma agressão bacteriana, que consiste de uma 

massa de reação de granulação cercada por uma cápsula de tecido conjuntivo 

fibroso, apresentando como as principais células os linfócitos, plasmócitos, 

neutrófilos, histiócitos, mastócitos e eosinófilos (ROCHA et al., 2007). 

Granulomas perirradiculares são lesões caracterizadas pela presença de 

infiltrado inflamatório crônico constituído por tecido de granulação com 

presença de células do sistema imunológico do hospedeiro (SCHULZ et al., 

2009; LOPES & SIQUEIRA, 2010). Ao exame radiográfico, o granuloma se 

apresenta como uma área radiolúcida associada ao ápice do elemento dentário 

ou na lateral da raiz (quando associado a um forame lateral), com abaulamento 

do espaço correspondente ao ligamento periodontal. A radiolucidez se deve à 

reabsorção óssea com consequente perda de densidade do osso e substituição 

por um tecido de granulação (NEVILLE et al., 2009). O granuloma é o tipo de 



 

LPI mais comumente encontrado em exame histopatológico (BHASKAR,1966; 

NAIR et al.,1996). 

A teoria comumente aceita é de que os cistos, por sua vez, sejam lesões 

sempre originadas de granulomas perirradiculares que se tornaram 

epitelizados, no entanto, é de comum acordo que nem todo granuloma  

progride para um cisto. O epitélio que reveste a parte interna  é oriundo de 

remanescentes da bainha epitelial de Hertwig, conhecidos como restos 

epiteliais de Malassez. Histologicamente, o cisto consiste de uma cavidade 

patológica preenchida por material fluido ou semisólido, composto 

principalmente por células epiteliais degeneradas, revestida por epitélio  

pavimentoso estratificado, escamoso, de espessura variável (BINNIE, 1999; 

VIER & FIGUEIREDO, 2002; SCHULZ et al., 2009; LOPES & SIQUEIRA, 

2010). 

Com o intuito de explicar a formação da cavidade cística, diversas 

hipóteses tem sido sugeridas, sendo a mais aceita a que sugere a presença do 

sistema imune, baseando-se no envolvimento de vários elementos da resposta 

imunológica adaptativa na lesão (Figura 4), como linfócitos B e T(resposta 

humoral e celular), plasmócitos, macrófagos, células natural killer (NK), 

anticorpos e componentes do sistema complemento, constituintes de um tecido 

de granulação, semelhante ao granuloma (SANTOS et al., 2006; LOPES & 

SIQUEIRA, 2010). 

 

 



 

     

Figura 4. Principais mecanismos implicados na ativação e proliferação dos REM. MФ = 
macrófago; TH = célula T auxiliar; ERM = Restos epiteliais de Malassez; OC = osteoclastos; 
EO = eosinófilos; PMN = neutrófilos; IL = interleucina; TNF = fator de necrose tumoral; PGs = 
prostaglandinas; EGF = fator de crescimento epidérmico; IGF = fator de crescimento 
semelhante à insulina; TGF-α = fator transformador de crescimento alfa (Fonte: LIN et al., 

2007). 

 

 

Acredita-se que estes restos epiteliais iniciem sua proliferação em 

resposta aos estímulos inflamatórios derivados da infecção situada no interior 

do sistema de canais radiculares (NAIR, 1998). Mantida a causa, a proliferação 

epitelial progride e há a formação de áreas centrais de degeneração no interior 

das ilhas de células epiteliais, as quais dão origem à cavidade central que 

caracteriza os cistos perirradiculares. Tal mecanismo reforça a ideia de que 

estas lesões são resultado de uma infecção endodôntica de longa duração 



 

(NAIR, 1998; LIN et al.,2007; LOPES & SIQUEIRA, 2010). Cristais de colesterol 

podem ser observados no interior da cavidade cística. Mais externamente se 

encontra uma cápsula de tecido conjuntivo denso composto de colágeno e que 

separa a LPI do osso adjacente (LOPES & SIQUEIRA, 2010) (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Zonas morfológicas do cisto perirradicular (da esquerda para direita): Cápsula 
fibrosa, tecido de granulação, revestimento epitelial e cavidade cística (Fonte: LOPES & 
SIQUEIRA, 2010). 

 

De acordo com a relação da cavidade cística com o canal radicular via 

forame apical ou lateral,os cistos são classificados como “verdadeiros” ou “em 

bolsa” (ou “baía”). No cisto verdadeiro, a cavidade cística está isolada do apice   

sem qualquer associação com a luz do canal, já no cisto em baía há uma 

abertura na parede cística onde há comunicação direta do ápice radicular com 



 

a cavidade (NAIR, 1998; RICUCCI et al., 2006; LOPES & SIQUEIRA, 2010, 

SIQUEIRA, 2011).  

Assim como os granulomas, os cistos perirradiculares são geralmente 

assintomáticos, o que faz com que a maioria dos casos seja descoberta em 

radiografias de rotina. Radiograficamente, cistos são indistinguíveis dos 

granulomas, sendo a diferenciação dessas duas doenças somente obtida com 

a análise histológica das lesões (LOPES & SIQUEIRA, 2010). 

Questiona-se a necessidade da diferenciação clínica, já que o 

tratamento tanto para cistos como granulomas é a remoção da infecção 

intrarradicular, por meio do tratamento endodôntico e em algumas situações 

associado a cirurgia perirradicular (LOPES & SIQUEIRA, 2010).  

A inflamação é a principal resposta dos tecidos perirradiculares a uma 

variedade de estímulos que causam injúria tecidual. Na LPI (tanto granuloma 

quanto cisto), a destruição tecidual causada pelos mecanismos de defesa do 

hospedeiro parece ser mais significante que os efeitos diretos dos produtos 

microbianos que egressam do canal radicular infectado, mesmo que os micro-

organismos tenham desencadeado todo o processo inflamatório perirradicular 

(SIQUEIRA, 2011). 

 

 

 

 



 

2.2.2  Mecanismo de reabsorção óssea envolvido na LPI 

             

           O evento destrutivo mais proeminente relacionado tanto à formação de 

granuloma quanto ao desenvolvimento de cisto perirradicular é a reabsorção de 

osso alveolar. As células efetoras do presente processo degenerativo são os 

osteoclastos (KISS, 2004), que são células gigantes, multinucleadas, formadas 

pela fusão de células precursoras da linhagem monócito/macrófago. Também 

está envolvido no processo da osteoclastogênese o fator de estimulação de 

colônias de macrófagos (M-CSF) (TEITELBAUM, 2006). M-CSF é uma 

molécula secretada por células do estroma/osteoblastos, que se liga ao 

receptor da célula precursora de osteoclasto e consegue emitir sinais 

essenciais para a sobrevivência e proliferação destas células (TEITELBAUM, 

2000). 

              No entanto, os osteoblastos são as células que regulam o equilíbrio 

dinâmico de remodelação óssea e expressam o ligante de receptor ativador 

nuclear kappa B (RANKL) que se liga ao seu receptor, RANK, expresso na 

superfície de células precursoras de osteoclastos. Como um resultado da 

ligação RANKL-RANK, precursores de osteoclastos diferenciam-se em 

osteoclastos maduros, que tornam-se ativados, resultando na reabsorção 

óssea (KISS, 2004). 

   Os osteoblastos também expressam e secretam a forma solúvel 

osteoprotegerina (OPG) que, agindo como o receptor RANKL inibe a interação 

RANK-RANKL e assim, a reabsorção do osso (LOPES & SIQUEIRA, 2010). 



 

Esta substância química vai servir como um competidor do RANK pelo RANKL, 

para inibir a osteoclastogênese e consequentemente a  ativação do 

osteoclasto. O equilíbrio entre a expressão de RANKL (estimulante) e de OPG 

(inibidor) é que vai regular a quantidade de osso a ser reabsorvido. Nos casos 

de inflamação, ocorre um desequilíbrio, onde há um aumento de produção de 

RANKL e uma diminuição da produção de OPG (SIQUEIRA, 2011) (Figura 6). 

   

Figura 6: Mecanismo da osteoclastogênese e reabsorção óssea. Células do estroma de 

osteoblastos expressam RANKL e M-CSF que interagem com seus receptores no macrófago, 

estimulando a diferenciação em osteoclasto. A OPG é responsável por competir com o receptor 

RANK e inibir a reabsorção óssea (Fonte: TEITELBAUM, 2000). 

 

A interação entre precursores de osteoclastos e células do 

estroma/osteoblastos é essencial para ocorrer a osteoclastogênese, já que o 



 

RANKL vai ser fundamental para a diferenciação em osteoclastos propriamente 

dito, através da interação com o RANK, o qual está expresso na superfície 

destas células precursoras. A união de RANKL com RANK ativa uma cascata 

de transdução que leva a osteoclastogênese (SIQUEIRA, 2011). 

O sistema imunológico desempenha um papel importante na ativação de 

osteoclastos num processo inflamatório crônico. Em resposta à agressão 

bacteriana no tecidos perirradiculares, macrófagos, linfócitos T, fibroblastos, 

células epiteliais, células endoteliais presentes no ligamento periodontal e osso 

produzem várias citocinas (interleucinas -IL-1, 6, 11, 17 e TNF-α, entre outras) 

e prostaglandinas, que são moléculas importantes na indução de reabsorção 

do osso por osteoclastos, uma vez que estão relacionadas com o recrutamento 

destes, sendo assim chamados fatores ativadores de osteoclastos (FAO). 

Estes fatores vão atingir níveis elevados críticos que vão indiretamente 

estimular a osteoclastogênese induzindo as células do estroma e os 

osteoblastos a expressarem RANKL e diminuírem a produção de OPG 

(TAKAYANAGI, 2005 a e b). 

Moléculas reguladoras da reabsorção e formação óssea, tais como 

hormônios e citocinas, exercem seus efeitos, em grande parte por influenciar a 

interação RANKL-RANK diretamente ou por alterar a proporção de RANKL/ 

OPG (KISS, 2004). 

A IL-1 é uma citocina potente que está envolvida na reabsorção de osso  

em locais de inflamação, através da ativação de osteoclastos. Esta não é 

somente capaz de ativar os osteoclastos, mas também é uma citocina chave 



 

na diferenciação, multinucleação, e sobrevivência dos osteoclastos (KIM et al., 

2009). Os resultados de estudo em granulomas perirradiculares de ratos 

indicam que a IL-1α está envolvida na destruição óssea induzida pela infecção 

bacteriana (WANG & STASHENKO, 1993a). Em LPIs de humanos, IL-1β é a 

citocina predominante na reabsorção óssea (WANG & STASHENKO, 1993b). 

TANI-ISHII et al., 1995 demostraram em estudo utilizando imuno-

histoquímica, que as citocinas IL-1α e TNF-α foram identificadas em lesões 

periapicais de ratos sugerindo uma relação estreita na reabsorção óssea. As 

células que expressam a IL-1α e TNF-α foram identificadas, principalmente 

macrófagos e fibroblastos, próximas ao ápice da raiz e abscessos. Estes 

resultados demonstram que esses mediadores têm um papel chave na 

patogênese periapical, incluindo a concomitante destruição óssea.  

O tecido ósseo é reabsorvido e substituído por um tecido de granulação, 

composto de células diversas e fibroblastos. A reabsorção óssea cria espaço 

suficiente para acomodar as células de defesa na área adjacente ao forame 

apical, em uma tentativa de isolar a infecção intraradicular e impedi-la de se 

disseminar pelo tecido ósseo. Neste momento, se estabelece um equilíbrio 

entre agressor e defesa. Conforme a doença progride, a reabsorção óssea 

continua, até que uma imagem radiolúcida fique evidente rodeando o ápice 

radicular. Esta condição é histopatologicamente conhecida como granuloma 

apical (SIQUEIRA, 2011). 

2.3. Mecanismos de defesa do hospedeiro 

  



 

 Os tecidos e órgãos internos humanos possuem mecanismos de 

proteção capazes de detectar, diferenciar e combater agentes invasores. Tais 

mecanismos de defesa são representados por células e moléculas (Tabela 1), 

as quais, na grande maioria das vezes, são bastante eficazes em eliminar a 

infecção. Entretanto, em algumas situações, a própria resposta de defesa 

contra um invasor pode ser a responsável pelo dano tecidual decorrente do 

desenvolvimento de uma doença infecciosa (SIQUEIRA & SABOIA DANTAS, 

2000). 

 

Tabela 1. Células e moléculas envolvidas diretamente no combate a uma infecção. A 
participação de cada uma delas dependerá basicamente do tipo de agente infeccioso envolvido 
(Fonte: SIQUEIRA & SABOIA DANTAS,2000). 

PATÓGENO MOLÉCULAS CÉLULAS 

 

INTRACELULAR 

Interferon Macrófagos 

Anticorpos Linfócitos T 

_ Células NK 

 

EXTRACELULAR 

Anticorpos Neutrófilos 

Complemento Macrófagos 

_ Eosinófilos 

  

 

2.3.1. Imunidade  inata 

 



 

 Os mecanismos de defesa do hospedeiro são constituídos pela 

imunidade inata, responsável pela proteção inicial contra infecções e pela 

imunidade adquirida, que se desenvolve mais lentamente e é responsável pela 

defesa tardia e mais eficaz contra infecções (ABBAS et al., 2011; SIQUEIRA, 

2011). 

 A imunidade inata é subdividida em duas etapas, primariamente pela 

defesa inata não-induzida ou também denominada de pré-inflamatória, 

constituída pelas barreiras naturais do organismo, como a pele e a mucosa, por 

exemplo, que inativam e impedem a entrada de agentes estranhos, através de 

macrófagos residentes, linfócitos especializados chamados de células NK e 

proteínas do sistema complemento. Se essas barreiras iniciais estão 

comprometidas ou são burladas pelo agente agressor uma segunda via de 

resposta é induzida visando conter o processo infeccioso (SIQUEIRA & 

SABOIA DANTAS, 2000; MURRAY et al., 2009). 

 Essa segunda fase da resposta inata pode ser ativada, caso haja 

persistência da agressão, chamada de defesa inata induzida ou fase 

inflamatória. Nessa fase, as células fagocitárias, incluindo macrófagos e 

neutrófilos, ingerem os micro-organismos e os destroem com substâncias 

microbicidas; os macrófagos também secretam proteínas solúveis chamadas 

de citocinas, as quais estimulam a inflamação e a resposta linfocitária (ABBAS 

et al., 2011).  

 O efeito geral geral dessa resposta é induzir a inflamação no tecido 

infectado. As citocinas ou mediadores químicos induzem alterações vasculares, 



 

como a vasodilatação e alteram as propriedades adesivas do endotélio 

vascular, recrutando células a se ligarem a ele e saírem do sangue para o 

tecido inflamado (PARHAM, 2011). 

O sistema complemento é um alarme contra infecções, principalmente 

bacterianas. É ativado diretamente pelas bactérias e pelos subprodutos 

bacterianos pela via alternativa que resulta uma cascata de eventos 

proteolíticos que produzem fatores quimiotáticos para atrair células fagocíticas 

e inflamatórias, aumentar a permeabilidade vascular para permitir o acesso ao 

sítio de infecção, se ligar ao agente para promover a fagocitose (opsonização) 

e eliminação matando diretamente o agente infectante (MURRAY et al., 2009).  

Nesta fase da resposta, a área afetada é preparada para a cura do dano. 

Para isso algumas alterações se desenvolvem a partir da liberação e regulação 

de mediadores químicos inflamatórios, especialmente as prostaglandinas e 

leucotrienos que geram diversos efeitos. É possível observar alteração no 

calibre dos vasos, com consequente aumento do fluxo sanguíneo. Ocorrem  

alterações estruturais nos componentes da microcirculação como as moléculas 

de adesão endoteliais que recrutam as células fagocíticas e permitem-lhes 

deixar o vaso sanguíneo e se moverem ao longo de um gradiente quimiotático 

para o agente patogênico. Tal fato acarreta o aumento da permeabilidade 

vascular, levando ao extravasamento de proteínas de fase aguda e do sistema 

complemento no tecido danificado e na saída de células e moléculas dos vasos 

para os tecidos. Também haverá a migração de células de defesa (leucócitos) 

e acúmulo de líquidos no espaço extravascular que é o local onde ocorreu a 

injúria (RYAN, 1974; BASSET et al., 2003; SIQUEIRA, 2011).  



 

Neutrófilos são os principais combatentes em um local acometido por 

inflamação aguda, são a primeira linha de defesa contra a invasão microbiana 

no sistema de canais radiculares e respondem à quimiotaxia quando 

receptores de alta afinidade para peptídeos bacterianos formilados (N-formil-L-

metionil-L-leucil-Lfenilalanina) e interleucina-8 (IL-8) são ativados. Iniciam a 

batalha por meio de fagocitose (KAUFMANN, 1993; SIQUEIRA & SABOIA 

DANTAS, 2000).  Para acomodar o tecido inflamatório, os neutrófilos vão ser 

responsáveis por causar danos ao hospedeiro, devido ao fato de secretarem 

vários tipos de enzimas proteolíticas juntamente com os macrófagos, células 

epiteliais e dendríticas. As citocinas por eles produzidas, IL-1, IL-6, TNF-α 

(Tabela 2) e RANK-L, serão capazes de ativar osteoclastos, levando à 

destruição óssea e à destruição da estrutura dentária (BASSET et al., 2003; 

COLIC et al., 2009). 

 Estas diferentes etapas, que são paralelas em vez de sequenciais, são 

controladas por citocinas secretadas a partir dos componentes celulares do 

sistema inato tais como células epiteliais, células dendríticas e células 

fagocíticas (BASSET et al., 2003). As citocinas secretadas de macrófagos, tais 

como IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α, prostaglandinas e leucotrienos geram 

efeitos combinados que resultarão no desenvolvimento da resposta inflamatória 

(SIQUEIRA & SABOIA DANTAS, 2000).  

 Citocinas desempenham um papel importante tanto em respostas 

imunitárias específicas quanto não-específicas. Considera-se que as citocinas 

pró-inflamatórias,  tais como IL-1, IL-6, TNF-α ou TNF-β, quimiocinas  e 



 

citocinas de T helper 1 (Th1) promovem a inflamação no tecido perirradicular e 

ativam a  reabsorção óssea osteoclástica (GAZIVODA et al., 2009). 

 

 

 

 

TABELA 2: Características principais da IL-1, IL-6 e TNF (Fonte: LOPES & SIQUEIRA, 2010). 

CITOCINAS CARACTERÍSTICAS 

IL-1 *Produzida principalmente por macrófagos 

*Ativam macrófagos 

*Estimulação de macrófagos e fibroblastos para produção de 

prostaglandinas 

*Ativação de células endoteliais 

*Indução de febre 

*Estimulação da reabsorção óssea 

IL-6 *Sintetizada por macrófagos, células endoteliais, fibroblastos, osteoblastos 

e outras células 

* Pode ser indutora da diferenciação terminal de células B em plasmócitos 

* Envolvida na reabsorção óssea 

TNF         

(α e β) 

*Produzido por monócitos e macrófagos (TNF-α) 

* Produzido por linfócitos (TNF-β) 

*Estimulação da expressão de moléculas de adesão por células endoteliais, 

tornando-as próprias para a adesão de neutrófilos, monócitos e linfócitos 

*Estimulação de outras citocinas (IL-1 e IL-6) 

* Indução de febre 

 

 



 

 GAZIVODA et al. (2009) avaliaram a correlação entre citocinas pró-

inflamatórias e citocinas imunorreguladoras em LPIs e sua relação com a 

composição celular e apresentação clínica. Células inflamatórias de lesões 

sintomáticas continham maior proporção de IL-1, IL-6 e IL-8 comparada com 

lesões assintomáticas. Lesões grandes continham  percentual de fagócitos 

mononucleares inferior, percentual superior de células T CD8 e níveis mais 

elevados de produção de  TNF-α, IL-6 e IL-10 em comparação com lesões de 

tamanho reduzido. Concluíram que as lesões sintomáticas são caracterizadas 

pela maior produção de citocinas pró-inflamatórias. Citocinas 

imunorreguladoras são mais importantes para supressão da inflamação em 

lesões assintomáticas.  

 A função  da resposta imune inata não é apenas fornecer a primeira 

linha de defesa contra micro-organismos, como também iniciar a resposta 

imune adaptativa (ABBAS et al., 2011). 

 

 2.3.2. Imunidade  adaptativa 

 

Com a persitência da infecção e a não capacidade dessa resposta 

inflamatória em combater  os micro-organismos que colonizam o sistema de 

canais, dá-se início a resposta imunológica adaptativa, caracterizada por um 

elevado grau de sofisticação e especificidade. É iniciada quando antígenos 

microbianos em sua forma solúvel ou capturados por células apresentadoras 



 

de antígenos, chegam aos linfonodos e são expostos aos linfócitos (SIQUEIRA, 

2011). 

As células dendríticas são as principais indutoras de tal resposta, porque 

são as mais potentes células apresentadoras de antígeno (APC) na ativação de 

linfócitos virgens. Elas também podem influenciar a natureza da resposta. O 

macrófago, que está presente em grande quantidade em todos os tecidos, é 

um outro tipo importante de APC. Os macrófagos fagocitam os patógenos e 

apresentam seus antígenos às células T efetoras, que por sua vez ativam os 

macrófagos para que destruam os micro-organismos. Os linfócitos B ingerem 

os antígenos proteicos, apresentando-os às células T auxiliares dentro dos 

tecidos linfóides (ABBAS et al., 2011). 

Reações imunológicas são de dois tipos: humoral e celular. Nas duas 

reações estão os linfócitos B e T, de acordo com suas capacidades funcionais. 

Ambos os linfócitos estão envolvidos na patogênese das LPIs (TORABINEJAD 

& KETTERING, 1985). 

 Os linfócitos B são os precursores de células formadoras de anticorpos 

(plasmócitos) e participam da resposta humoral. Já as células T participam das 

respostas imunes celulares e podem amplificar (células T CD4 helper) ou 

suprimir (células T CD4 supressoras) as reações dos linfócitos B. Os linfócitos 

T CD8, ou citotóxicos, participam da resposta celular, destruindo células 

infectadas por micro-organismos intracelulares (TORABINEJAD & 

KETTERING, 1985). 



 

 As células dendríticas são as APC que vão apresentar os antígenos aos 

linfócitos T CD4 naives, iniciando respostas imunológicas adquiridas aos 

antígenos proteicos. Elas capturam os micro-organismos, processam suas 

proteínas em peptídeos e expressam em sua superfície através das moléculas 

do complexo maior de histocompatibilidade tipo II (MHC II), isto é, moléculas 

especializadas de apresentação de peptídeos às células T CD4. Isso assegura 

que esses linfócitos possam agir apenas com outras células e não com o 

antígeno livre. As células dendríticas transportam sua carga antigênica até os 

tecidos linfoides e estabelecem residência nessas regiões onde os linfócitos T 

virgens recirculam continuamente (ABBAS et al., 2011). 

 Tipos diferentes de APC desempenham funções distintas nas respostas 

imunológicas dependentes de células T, por exemplo, a diferenciação das 

células T CD4 naives em populações distintas que atuam contra diversos tipos 

de micro-organismos e também podem estar envolvidas no desencadeamento 

da resposta dos linfócitos T CD8 contra os antígenos dos patógenos 

intracelulares (ABBAS et al., 2011). 

Micro-organismos ou antígenos microbianos intactos entram nos 

gânglios linfáticos e são reconhecidos em sua forma não processada (nativa) 

por linfócitos B específicos, que utilizam seus receptores de antígenos para 

reconhecimento de várias composições diferentes (proteínas, lipídios e 

polissacarídeos) (ROITT et al., 2003). 

Após a estimulação, os linfócitos vão se diferenciar em diferentes células 

efetoras para eliminação do antígeno, podendo demorar de 4 a 5 dias, 



 

chamada de resposta tardia. Os linfócitos B vão se diferenciar em plasmócitos, 

que são células secretoras de anticorpos, enquanto linfócitos T se diferenciam 

em linfócitos T efetores, os quais vão ativar macrófagos ou vão provocar 

diretamente a lise da célula infectada pelo patógeno (MURPHY et al., 2008). 

Segundo PIATELLI et al. (1991), macrófagos, linfócitos e plasmócitos 

estavam quase sempre entre as populações de células mais abundantes em 

amostras de granulomas.  

Nas LPIs, há a presença de linfócitos B e T , sendo os linfócitos T mais 

significativos e mais numerosos que os linfócitos B (TORABINEJAD & 

KETTERING, 1985). STASHENKO & YU (1988) avaliaram a presença de 

células T em lesões periapicais e concluiram que T CD4 predominou durante a 

fase ativa de desenvolvimento da lesão, enquanto que as células T CD8 foram 

associados com a fase crônica. Além disso, a predominância de linfócitos T 

CD4, durante a fase ativa do desenvolvimento da lesão, sugere que as 

atividades mediadas por esta célula podem estar envolvidas na destruição 

óssea e ativação de células imunes dentro de lesões periapicais. 

Os linfócitos T CD4 auxiliares ativados proliferam e diferenciam-se em 

células efetoras. Liberam IL-2 que atua sobre linfócitos ativados por antígenos 

e estimula a expansão clonal e a diferenciação em células T efetoras e T de 

memória. Grande parte dessas células efetoras deixam os órgãos linfóides e 

migram para o local de infecção e inflamação que a acompanha. Quando 

voltam a entrar em contato com o antígeno, são ativados para desempenhar as 

funções para eliminar os micro-organismos, produzem citocinas que estimulam 



 

a produção de anticorpos, induzem a inflamação local e aumentam os efeitos 

fagocíticos e microbicidas de macrófagos e neutrófilos (ABBAS et al., 2011; 

SIQUEIRA, 2011). 

Os linfócitos T CD4 podem apresentar subpopulações como linfócitos T 

helper 1 (Th1) ou linfócitos T helper 2 (Th2). A principal função do Th1 é ativar 

macrófagos para ingerir e destruir micro-organismos através da estimulação 

por IFN-γ que é a  citocina mais importante produzida por essa subpopulação. 

Já Th2 produz principalmente IL-4  que funciona como citocina tanto indutora 

como efetora. Além desses dois tipos de células diferenciadas, outro subtipo de 

célula que caracteriza os linfócitos T efetores é o linfócito Th17 que se 

apresenta como importante mediador do dano tecidual em doenças 

inflamatórias imuno-mediadas (MARTON & KISS, 2000; SIQUEIRA, 2011). 

PHILLIPI et al. (2003) estudaram a distribuição de linfócitos T CD8 e 

verificaram que estavam presentes nas LPIs, independentemente da existência 

ou não de proliferação epitelial; concluíram, ainda, que a presença do antígeno 

bacteriano no sistema de canais radiculares e na região perirradicular é 

decisiva no aparecimento das células T. 

Os linfócitos T CD8 ativados proliferam e diferenciam-se em linfócitos T 

citotóxicos, que destroem células que contêm micro-organismos no citoplasma. 

Podem ser vírus infectando vários tipos de células, ou bactérias que são 

ingeridas pelos macrófagos, que escapam das vesículas fagocíticas. Ao 

destruir células infectadas, os linfócitos T citotóxicos eliminam os reservatórios 

da infecção (PARHAM, 2011). 



 

Além de participarem da resposta inata, outras células são também 

extremamente importantes na resposta adaptativa, como as células NK e 

macrófagos e podem ter papel-chave no desenvolvimento da LPI. Estas células 

apresentam marcadores de superfície (por exemplo, CD57 para células NK  e 

CD68 para macrófagos), e podem ter influência no curso da doença (MOREIRA 

et al., 2000; RODINI & LARA, 2001). 

AKAMINE et al. (1994b) sugeriram, após estudo utilizando ratos, que os 

macrófagos apresentavam uma relação estreita na reabsorção óssea de LPIs. 

Em uma revisão de literatura realizada por METZGER (2000), fica bem 

estabelecida a presença de macrófagos em LPIs, sendo considerados os 

principais constituintes dos granulomas. Essas células têm um papel central na 

proteção tanto na imunidade inata quanto na resposta imune adaptiva. A 

ativação de macrófagos pode ocorrer em granulomas perirradiculares por 

citocinas produzidas pelos linfócitos T ativadas por antígenos; por endotoxina 

bacteriana, como parte da imunidade inata; ou por ambos os processos. 

Apenas alguns dos macrófagos no granuloma perirradicular são ativados. A 

compreensão do papel central do macrófago ativado na formação, bem como a 

perpetuação de LPIs pode levar ao desenvolvimento de novos instrumentos de 

diagnóstico e terapêuticos na endodontia.  

Os macrófagos são ativados pelas interações CD40L- CD40 e pelo IFN-

γ expresso em células Th1, que vão desempenhar diversas funções que matam 

os micro-organismos, estimulam a inflamação e aumentam a capacidade de 

apresentação de antígenos aos linfócitos B (ABBAS et al., 2011). 



 

LIN et al. (2000) em estudo imuno-histoquímico, mostraram que 

macrófagos desempenham papel importante na iniciação e desenvolvimento de 

lesões perrradiculares induzidas em ratos. 

AKAMINE et al. (1994a) avaliaram o comportamento de macrófagos em 

lesões induzidas experimentalmente em ratos. Estas células foram observadas 

próximas a osteoblastos na iniciação da fase de reabsorção. Eram raramente 

observados próximos às superfícies de formação óssea. Isso sugere que os 

macrófagos desempenham papel fundamental na ativação de osteoclastos na 

reabsorção óssea e na inibição do reparo na remodelação óssea em lesões 

experimentais. 

Células NK são derivadas da linhagem celular linfóide através de 

precursores de células T. Elas contêm potentes moléculas chamadas 

perforinas e granzimas, que são liberadas durante contato célula-célula e 

matam células infectadas por vírus e células tumorais (apoptose). A IL -12, que 

é secretada por macrófagos, é essencial para ativação da atividade citotóxica 

das células NK e regulação da transcrição de IFN-γ. Ao contrário das células T 

citotóxicas, células NK não reconhecem antígenos específicos; seus receptores 

não são diversificados e respondem rapidamente, tornando-os parte da 

resposta imune inata. Células NK têm também um papel imunomodulador 

produzindo tanto TNF-α quanto IFN-γ, que ativam os macrófagos para 

aumentar a morte de patógenos intra-celulares. Estas células  estão mais na 

fronteira, unindo respostas inata e adaptativa e fornecem uma resposta 

intermediária. Secretam tanto IFN-γ e IL- 4 fornecendo tanto um aumento da 

resposta celular quanto humoral (BASSET et al., 2003). 



 

O CD57 é um marcador expresso em indivíduos saudáveis, associado a     

célula NK (SANTOS et al., 2006). MOREIRA et al. (2000) demonstraram um 

efeito imunossupressor quando essa molécula é detectada no tecido estudado. 

Dessa forma, comparou-se a expressão desse antígeno de superfície em cistos 

radiculares com epitélio hiperplásico e atrófico. Foi encontrado uma 

percentagem significativamente maior do CD57 em cistos radiculares com 

epitélio atrófico, apesar de não haver diferença significativa em relação ao 

infiltrado inflamatório presente nos dois tipos epiteliais. 

Na resposta imune humoral, mediada pelos linfócitos B, serão 

produzidos anticorpos específicos para aquele antígeno apresentado. Uma vez 

ativados os linfócitos B proliferam e se diferenciam-se em células que secretam 

diferentes classes de anticorpos, com funções distintas, chamadas 

plasmócitos. As células B podem responder a vários antígenos não proteicos 

sem a participação de outras células (ROITT et al., 2003). 

TORABINEJAD & KETTERING (1985) verificaram em estudo a presença 

de células B em todas as LPIs e concluiram que as células precursoras de 

respostas humorais também estão presentes em todas as LPIs.  

 A resposta das células B a antígenos proteicos exige sinais ativadores 

das células T CD4. Isto ativará a diferenciação do linfócito B em plasmócito e 

promoverá a formação de células B de memória e de células B efetoras. Estas 

caem na circulação sanguínea e chegam até o sítio infectado, onde será 

liberado o anticorpo específico para aquele antígeno (SIQUEIRA, 2011). 



 

Os plasmócitos secretam anticorpos que tem o mesmo sítio de ligação 

de antígeno que os receptores de superfície celular que inicialmente 

reconheceram o antígeno. Esses anticorpos ligam-se aos micro-organismos e 

os impedem de infectar as células, neutralizando-os. De fato, os anticorpos 

constituem os únicos mecanismos da imunidade adquirida que impedem o 

estabelecimento de uma infecção (ABBAS et al., 2011).  

De acordo com CALAME (2001), plasmócitos são dedicados 

inteiramente à produção e exportação de um único produto: Ig solúvel. Como 

os mediadores finais de uma resposta humoral, desempenham um papel crítico 

na imunidade adaptativa. 

Em estudo realizado em lesões periradiculares induzidas em ratos, 

AKAMINE et al. (1994b) concluíram que plasmócitos podem participar do 

reparo tecidual em lesões em vez de contribuirem para a fase de 

desenvolvimento. 

Nas LPIs, os plasmócitos tem a capacidade de síntese de 

imunoglobulinas no local da inflamação e a presença dessas células sugere o 

papel do sistema imune no desenvolvimento destas periapicopatias. Produzem 

anticorpos específicos contra antígenos relacionados a etiologia de cistos e 

granulomas, ou podem produzir anticorpos não específicos em resposta a 

estímulos  de linfócitos Th ou outras células indutoras da atividade 

plasmocitária, ou ainda pela presença de endotoxinas (STERN et al., 1981b). 



 

MATTHEWS & MASON (1983) verificaram a presença de IgG, IgA, IgD, 

IgM e IgE em todas as LPIs. Observaram ainda, que a IgG era a 

imunoglobulina com maior predominância nas lesões estudadas. 

TAKAHASHI et al. (1996) em análise imuno-histoquímica, verificaram a 

localização e distribuição de células que expressam cadeia leve de Ig em LPIs 

humanas (17 granulomas e 10 cistos perirradiculares). Não houve diferença 

significativa na distribuição dos plasmócitos em granulomas e cistos. 

Concluíram que Ig é localmente produzida em LPIs e que a ampla variabilidade 

da relação de  cadeias leves  suportam o conceito de uma infecção 

multibateriana não-específica como etiologia de LPIs. 

As LPIs, provavelmente, resultam da ativação tanto da resposta 

imunológica humoral quanto da mediada por células. As reações ocorrem em 

resposta a saída de potenciais antígenos do sistema de canais radiculares na 

região perirradicular. O melhor método para interromper a resposta imunológica 

humoral bem como reações imunológicas mediadas por células é a remoção 

dos antígenos. Isso reforça a idéia de que os métodos de eliminação da 

infecção intrarradicular, seja por meio do tratamento endodôntico, cirurgia 

perirradicular e, até mesmo a exodontia do elemento, são os métodos mais 

eficazes para eliminar LPIs (TORABINEJAD & KETTERING, 1985; LOPES & 

SIQUEIRA, 2010). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICATIVA        

 

Apesar de terem sido relatadas a presença de macrófagos e plasmócitos  

em reações inflamatórias,  a participação específica em lesões perirradiculares 

inflamatórias ainda não foi bem esclarecida. Além disso, não existe na literatura 

estudos correlacionando estes dados com exames clínicos e de imagem. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. HIPÓTESE 

 

Macrófagos e plasmócitos são essenciais na resposta 

inflamatória/imunológica, e podem ter papel-chave no desenvolvimento das 

LPIs, portanto sua distribuição tecidual pode ser distinta quando comparados 

diferentes tipos de lesões perirradiculares inflamatórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. PROPOSIÇÃO 

 

Objetivo Geral: 

 Verificar a  participação e distribuição tecidual de 

macrófagos e plasmócitos em LPIs. 

 

Objetivos Específicos: 

 Avaliar as imunoexpressões de CD68 e CD138 em 

granulomas e cistos e comparar os resultados obtidos. 

 

 Comparar os resultados obtidos através de imuno-

histoquímica com achados clínicos e exames de imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1. Parecer ético 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade UNIGRANRIO, registrado e aprovado neste comitê sob o número 

de protocolo CAAE- 25729813.2.0000.5283 (Anexo 1).  

 

6.2. Seleção da amostra 

Foram avaliadas LPIs de pacientes encaminhados para  realizar a 

cirurgia paraendodôntica na clínica de Endodontia da Faculdade de 

Odontologia da UNIGRANRIO. Todos os casos selecionados apresentavam 

dados referentes à sintomatologia, presença de fístula e tamanho de lesão que 

foram coletados previamente através de anamnese, exame clínico e exames 

complementares (radiografias periapicais e tomografias computadorizadas por 

feixe cônico).  

O critério de exclusão desta pesquisa baseou-se na existência de 

doenças imunossupressoras nos pacientes selecionados, tais como Diabetes 

mellitus, HIV ou doenças auto-imunes. O gênero ou faixa etária da população 

não inteferiu na inclusão do paciente nesta pesquisa. 

 



 

 

6.3. Diagnóstico das LPIs  

O diagnóstico de LPIs é feito somente 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. Os tecidos removidos das LPIs foram classificados em cistos 

quando o tecido epitelial foi encontrado totalmente ou parcialmente íntegro. 

A avaliação histopatológica das lâminas coradas com hematoxilina e 

eosina foi realizada por dois avaliadores, modelo duplo-cego.  

 

6.4. Silanização das lâminas 

Para a realização da imuno-histoquímica, os cortes histológicos são 

montados em lâminas silanizadas. O processo de silanização iniciou-se com a 

organização das lâminas nos berços metálicos, intercaladas. Em seguida as 

lâminas foram lavadas durante 3-4 horas em água corrente, e adicionou-se 

detergente neutro na lavagem. As lâminas foram colocadas na estufa (Fanem, 

São Paulo, Brasil) por 40 minutos para secar, na temperatura de 1600C. Com o 

fim do ciclo da estufa, as lâminas  esfriaram por mais 40 minutos. Em seguida, 

a estufa foi novamente aquecida até alcançar a temperatura de  240oC. Após 

este processo as lâminas passaram pelo processo de silanização propriamente 

dito. Em três cubas diferentes de vidro com 400 ml de acetona (CH3)2CO 

(Proquímios, Rio de Janeiro, Brasil) cada, onde na primeira cuba foram 



 

adicionados 24 ml de 3-aminopropyl-triethoxy silano minimum 98% (Sigma 

A3648 – SIGMA – ALDRICH Co., St Louis, E.U.A); as lâminas foram 

mergulhadas em seus respectivos berços, duas vezes em cada uma das 

cubas. Em seguida foram colocadas novamente na estufa por mais 40 minutos, 

à 240oC. 

 

6.5. Reações imuno-histoquímicas 

As lâminas silanizadas receberam cortes histológicos de 3μm cada e 

foram deixadas por um período de 3 a 4 horas na estufa à 60ºC. As reações de 

imuno-histoquímica foram realizadas seguindo o protocolo de AZEVEDO et al. 

(2008). Para realizá-las, as lâminas foram desparafinizadas e os cortes 

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

álcool a 70º e álcool a 50º (Figura 7A). 

As lâminas foram colocadas dentro de berços de vidro sem fundo e 

dentro de um recipiente plástico, de 2 litros, com tampa. Em seguida, foi 

adicionado o tampão citrato-ácido cítrico (Tampão Citrato pH 6.0, DBS – 

Pleasanton, Califórnia, E.U.A) no recipiente plástico com tampa de forma a 

cobrir com alguma sobra os berços e as lâminas, e o conjunto então, coberto 

com filme de PVC, foi levado ao micro-ondas (BMX 35ARHNA - Maxi Gratine 

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

850W) em um ciclo de 12 minutos na potência máxima, em temperatura 

ambiente externa. Após o término do ciclo, o recipiente plástico com tampa foi 



 

removido do micro-ondas e deixado esfriando em temperatura ambiente por 20 

minutos, e em seguida lavado em água corrente por 5 minutos. 

As lâminas foram colocadas nos berços de vidro para realizar a 

inativação da peroxidase endógena. Para isso, foram feitos 5 banhos de 5 

minutos cada com água oxigenada (H2O2) 20 volumes (Proquímios, Rio de 

Janeiro), em seguida as lâminas foram lavadas 3 vezes em água corrente. As 

lâminas, então foram colocadas em solução de PBS 1x pH 7,4 (Laborclin, 

Paraná, Brasil) e mantidas nesta solução. 

Para fazer a diluição dos anticorpos primários CD68 (1:500, Mouse 

monoclonal, M0876, DAKO North America, Carpinteria, Califórnia, E.U.A) e 

CD138 (1:100, Mouse monoclonal, M7228, DAKO North America, Carpinteria, 

Califórnia, E.U.A), foi utilizada a solução PBS/BSA a 1% (Figura 7B). 

As lâminas foram secas e colocadas sobre um papel toalha e foram 

aplicados 100μL ou 200μL (dependendo do tamanho do corte) sobre o corte 

com os anticorpos primários; depois, as lâminas foram colocadas sobre uma 

espuma umedecida (Figura 7C) com água dentro de um recipiente plástico com 

tampa e deixado tampado na geladeira por 16 horas (overnight). Após as 16 

horas, as lâminas foram retiradas da geladeira, os anticorpos primários 

descartados e as lâminas  colocadas nos berços de vidro e feitas 3 lavagens, 

de 1 minuto cada com PBS 1x. 

Para aplicação dos anticorpos secundários (LSAB + system HRP – Dako 

K0690, DAKO North America, Carpinteria, Califórnia, E.U.A), foi utilizado o 

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



 

aquecida. As lâminas foram colocadas no recipiente, após secar o excesso de 

PBS, e os anticorpos secundários biotinilados aplicados sobre os cortes 

(aproximadamente uma a duas gotas sobre cada corte) e colocado em estufa a 

37º C por 30 minutos. 

Após este prazo, foram realizadas 3 lavagens de 1 minuto cada, das 

lâminas em PBS 1x. Depois foi removido novamente o excesso de PBS e as 

lâminas colocadas no recipiente aplicando o complexo estreptavidina-biotina 

(Figura 7D), deixando posteriormente as lâminas na estufa por 30 minutos a 

37º C. Depois deste intervalo, o excesso de solução foi removido, colocando as 

lâminas nos berços de vidro e outras 3 lavagens de 1 minuto cada com PBS 1x 

serão realizadas. 

Para a etapa do DAB líquido (Liquid DAB + Substrate Chromogen 

System - Dako K3468, DAKO North America, Carpinteria, Califórnia, E.U.A), as 

lâminas foram colocadas no recipiente plástico sem espuma e foi aplicada a 

solução de 20 μL de DAB líquido para 1000 μL de seu diluente específico 

(Figura 7E), por 5 minutos em temperatura ambiente. Depois dos 5 minutos, as 

lâminas foram removidas, o DAB descartado e foi feita a lavagem em água 

corrente por 5 minutos.  

Foi realizada a contra-coloração com hematoxilina de Carazzi por 2 

minutos e depois lavagem em água corrente por 8 minutos. Por último, os 

cortes foram desidratados em 3 trocas rápidas de álcool absoluto e passados 

pelo xilol de diafanização e pelo xilol de montagem, sendo posteriormente 

montados com laminilas de vidro e Entellan (Meck, Damstadt, Alemanha). 



 

Foram realizados controles positivos e negativos para cada anticorpo 

utilizado, conforme instruções dos fabricantes. 
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Figura 7: Etapas da reação imuno-histoquímica (A) Sequencia de banhos (B) Anticorpos 

primários CD68 e CD138 (C) Montagem das lâminas na espuma (D) complexo estreptavidina-

biotina (E) Diaminobenzidina. 

 

6.6. Análise de Imagens 

A análise das imagens foi realizada com auxílio de microscópio óptico 

(Leica DM500, Heerbrugg, Suécia) e cada lâmina  subdividida em 5 campos de 

grande aumento (40x de aumento microscópico), onde foram avaliados o 

epitélio (apenas em casos de cistos perirradiculares) e o tecido conjuntivo. 

De acordo com o número de marcações positivas para o anticorpo, 

foram atribuídos valores de 0 a 2 para cada campo. As áreas observadas foram 

consideradas negativas quando não havia células positivas ou menos de 5% 

das células foram coradas positivamente (0 ponto); leve a moderado quando 

5% a 50% das células foram coradas positivamente (1 ponto); e forte, quando 

mais de 50% das células foram consideradas positivas para cada marcador (2 

pontos).  

No final, cada zona de todas as lâminas estudadas recebeu cinco graus 

que, em conjunto representavam valores de 0 (quando todos os campos de alta 

potência analisados foram negativos) a 10 (quando todos os campos de alta 

potência analisados foram fortemente positivos). Como este número final 

resumiu o valor total dos cinco campos, foi obtida uma média referente à 

classificação de imunoexpressão, sendo: negativo (média final que variava de 0 

a 0,5), fraco a moderado (variando de 0,6 a 1,2) e forte (variando de 1,3 a 2,0). 

   



 

6.7. Análise estatística 

A análise dos dados obtidos foi realizada através de testes não-

paramétricos Kruskal-Wallis e  Comparação Múltipla de Dunn, quando 

comparados os diferentes tipos teciduais dos cistos com o tecido conjuntivo do 

granuloma, o teste exato de Fisher, quando avaliados os parâmetros 

demográficos e o teste Mann-Whitney para realizar as demais avaliações. A 

significância estatística levada em consideração foi de p<0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. RESULTADOS 

 

7.1 Avaliação demográfica  

A avaliação demográfica (Tabela 3) dos 33 casos incluídos no estudo 

demonstrou que a média de idade dos pacientes foi de 44,5 ± 15,69 anos em 

casos de cistos perirradiculares e de 47,3 ± 14,06 anos, nos casos de 

granuloma, sendo que o paciente mais novo apresentava 15 anos e o paciente 

mais velho 78 anos de idade. Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre estes dados.  

Nos casos de cistos perirradiculares, 7 casos (41,2%) eram do sexo 

masculino e 10 casos (58,8%) do sexo feminino. Em relação à localização, 14 

casos (82,4%) se localizavam na maxila e 3 casos (17,6%) na mandíbula. Além 

disso, 13 casos (76,5%) estavam em localização anterior e 4 casos (23,5%) se 

localizavam em região posterior. Já nos casos de granulomas, 8 (50%) eram do 

sexo feminino e 8 (50%) pacientes eram do sexo masculino. Em relação ao 

posicionamento na arcada, 13 casos (81,3%) se localizavam na maxila, e 3 

(18,7%) casos se localizavam na mandíbula. Além disso, 11 casos (68,8%) 

estavam em posição anterior e 5 casos (31,2%) em posição posterior. 

Nenhuma destas variáveis foi estatisticamente significante. 

 

 



 

 CISTOS GRANULOMAS P valor 

IDADE 44,5 ± 15,69 47,3 ± 14,06 0.4073 

SEXO 

 

7 Homens (41,2%) 

10 Mulheres (58,8%) 

8 Homens (50%) 

8 Mulheres (50%) 

0.7319 

LOCALIZAÇÃO 

 

14 Maxila (82,4%) 

3 Mandíbula (17,6%) 

13 Maxila (81,3%) 

 3 Mandíbula (18,7%) 

1.0000 

ANTERIOR/POSTERIOR 

 

13 Anterior (76,5%) 

4 Posterior (23,5%) 

11 Anterior (68,8%) 

5 Posterior (31,2%) 

0.7080 

 

  

 

7.2 Avaliações quantitativa e qualitativa 

A avaliação da expressão de CD68 nas imagens obtidas através de 

imuno-histoquímica em cistos perirradiculares revelou que no tecido epitelial 

(Figura 8) 16 (94,1%) foram considerados negativos, 0 (0%) fraco a moderado 

e 1 caso (5,9%) forte. No tecido conjuntivo (Figura 9), 5 casos (29,4%) foram 

considerados negativos, 7 casos (41,2%) fracos a moderados e 5 casos 

(29,4%) fortes. 

Tabela 3: Avaliação demográfica da amostra. 

 

O parâmetro idade foi avaliado através do teste Mann-Whitney e os demais parâmetros 

foram avaliados através do Fisher´s exact test. 

 



 

 

Figura 8: Expressão de CD68 em tecido epitelial de cistos perirradiculares. 

 

 

 

Figura 9: Expressão de CD68 em tecido conjuntivo de cistos perirradiculares. 

 

A comparação entre o tecido epitelial (0,1647± 0,2668) e o tecido 

conjuntivo (0,8353 ± 0,6294) apresentou diferença estatística (p=0,0004) 

(Figura 10).  
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Figura 10: Comparação entre epitélio e conjuntivo de cistos perirradiculares para marcação de 

CD68 (Mann-Whitney test) (p<0.05). 

 

Foi possível verificar fendas de colesterol no tecido conjuntivo dos cistos 

perirradiculares apenas em 5 casos (29,4%), sendo 3 (60%) considerados 

fracos a moderados e 2 (40%) fortes. Estavam ausentes em 12 casos (70,6%) 

(Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Expressão de CD68 em fendas de colesterol de cistos perirradiculares. 

 

 



 

A avaliação da expressão de CD68 nas imagens obtidas através de 

imuno-histoquímica no tecido conjuntivo dos granulomas revelou que 2 casos 

(12,5%) foram considerados negativos, 12 (75%) fracos a moderados e 2 

(12,5%) fortes (Figura 12).  

 

 

Figura 12: Expressão de CD68 em tecido conjuntivo de granulomas. 

 

Na análise comparativa entre cistos e granulomas na marcação para 

CD68 (Figura 13), quando comparado o tecido epitelial cístico (0,1647 ± 

0,2668) com o tecido conjuntivo do granuloma (0,8125 ± 0,3964), houve 

diferença estatística (p=0.0001). Porém, quando comparado o tecido conjuntivo 

do cisto (0,8353 ± 0,6294) com o tecido conjuntivo do granuloma, não houve 

diferença estatística (p>0.05).  
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Fig

ura 13: Comparação entre cistos e granulomas para marcação de CD68 (Kruskal -Wallis test e 
Dunn's Multiple Comparison test) (p<0.05). 

 

A avaliação da expressão de CD138 nas imagens obtidas através de 

imuno-histoquímica em cistos perirradiculares revelou que no tecido conjuntivo 

(Figura 14), 1 caso (5,9%) foi considerado negativo, 12 casos (70,6%) fracos a 

moderados e 4 casos (23,5%) fortes. 

 

 

 Figura 14: Expressão de CD138 em tecido conjuntivo de cistos perirradiculares. 

 



 

Foi possível verificar fendas de colesterol no tecido conjuntivo dos cistos 

perirradiculares apenas em 5 casos (29,4%), sendo 4 (80%) negativos e 

apenas 1 (20%) fraco a moderado. Estavam ausentes em 12 casos (70,6%) 

(Figura 15).  

 

 

Figura 15: Expressão de CD138 em fendas de colesterol de cistos perirradiculares. 

 

A avaliação da expressão de CD138 nas imagens obtidas através de 

imuno-histoquímica no tecido conjuntivo dos granulomas revelou que 7 casos 

(43,8%) foram considerados negativos, 7 (43,8%) fracos a moderados e 2 

(12,4%) fortes (Figura 16).  

 

Figura 16: Expressão de CD138 em tecido conjuntivo de granulomas. 



 

Na análise comparativa entre cistos e granulomas na marcação para 

CD138 (Figura 17), não houve diferença estatisticamente significativa (p>0.05) 

entre o tecido conjuntivo do cisto (0,9529 ± 0,4665) com o tecido conjuntivo do 

granuloma (0,7000± 0,4953). 
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Figura 17: Comparação entre cistos e granulomas para marcação de CD138 (Mann-Withney 

test) (p<0.05). 

 

Na análise comparativa entre cistos e granulomas na marcação para CD 

68 e CD138, não houve diferença estatisticamente significativa (p>0.05) entre o 

tecido conjuntivo do cisto com o tecido conjuntivo do granuloma tanto para 

CD68 quanto para CD138.  

As imagens obtidas através da reação imuno-histoquímica para CD68 

em cistos perirradiculares e granulomas, podem ser observadas nas figuras 18 

a 21. 

   



 

                            

                 

                            

 

 

 

   

 

 

 

 

  

   

  

Figura 18: Fotomicrografias de cortes histológicos corados em hematoxilina com marcação 

positiva para CD68 em granulomas (A e B) (imunoperoxidase; magnificação original, A e B 

x40). 
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Figura 19: Fotomicrografias de cortes histológicos corados em hematoxilina com marcação 
positiva para CD68 em tecido conjuntivo de cisto perirradicular (A e B) imunoperoxidase; 
magnificação original, x100). 
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Figura 20: Fotomicrografias de cortes histológicos corados em hematoxilina com marcação 

positiva para CD68 em tecido epitelial de cisto (A e B) (imunoperoxidase; magnificação 

original, A x40 e B x100). 
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As imagens obtidas através da reação imuno-histoquímica para CD138 

em cistos perirradiculares e granulomas, podem ser observadas nas figuras 22 

e 23. 

 

          

Figura 21: Fotomicrografia de corte histológico corado em hematoxilina com marcação 

positiva para CD68 em fendas de colesterol (imunoperoxidase; magnificação original, x40). 
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A partir da análise das fichas clínicas dos pacientes envolvidos no 

estudo, foi possível obter dados referentes à sintomatologia, presença de 

fístula e o tamanho da lesão (Tabela 4). Nos cistos perirradiculares foi possível 

observar que todos os pacientes (100%) eram assintomáticos. Em relação à 

presença de fístula, 11 casos (64,7%) apresentavam fístula e 6 (35,3,6%) não. 

Em relação ao tamanho das lesões císticas, houve uma variação de 5 a 25 

mm, em seu maior diâmetro.  

Já nos casos de granulomas 6 casos (37,5%) apresentaram 

sintomatologia e 10 casos (62,5%) não. Em relação à presença ou não de 

fístula, 5 casos (31,3%) apresentavam e em 11 (68,7%) estava ausente. Em 

relação ao tamanho houve uma variação de 3 a 22 mm, em seu maior 

diâmetro. 

  

Figura 22: Fotomicrografias de cortes histológicos corados em hematoxilina com marcação 

positiva para CD138 em granuloma (A e B) (imunoperoxidase; magnificação original, A x40 

e B x100). 

 

B 



 

Ao comparar estes parâmetros entre cistos e granulomas foi possível 

observar diferença estatisticamente significante em relação à sintomatologia e 

ao tamanho da lesão. 

 

    Tabela 4: Comparação clínica entre cistos e granulomas. 

 

 

Realizando apenas a avaliação dos casos que apresentaram marcação 

positiva (fraco/ moderado e forte) para a CD68 com os padrões clínicos (Tabela 

5), foi possível verificar em cistos perirradiculares (12 casos), que 100% dos 

casos foram assintomáticos. Além disso, 9 casos (75%) apresentaram fístula, e 

3 (25%) não. Em relação ao tamanho da lesão, 7 casos foram considerados 

grandes (58,3%) e 5 casos foram considerados muito grandes (41,7%). Esses 

dados não foram estatisticamente significativos. 

 

 

 Cistos Granulomas P valor 

Sintomáticos _ 6  0,0072 

Presença de Fístula 11  5  0,0844 

Tamanho da lesão 11,94 ± 5,250 7,938 ± 4,683 0,0094 



 

Tabela 5: Avaliação clínica de cistos perirradiculares com marcação positiva para CD68. 

 

 

Em relação aos granulomas (Tabela 6), dos 14 casos que obtiveram 

médias entre fraco a moderado e forte, 5 casos (35,7%) apresentavam 

sintomatologia associada, e 9 casos (64,3%) não. Também foram avaliados 

Cistos Médias de 

fraco/moderado 

a forte (epitélio) 

Médias de 

fraco/moderado 

a forte 

(conjuntivo) 

Sintomatologia Fístula Tamanho 

(mm) 

1 1  1.8 

 

Não Sim 10 

2 0.4 0.6 Não Sim 7  

3 0.2 0.6 Não Sim 12  

4 0 1.6 Não Não 16 

5 0 

 

0.6 Não Sim 10  

6 0 

 

0.6 Não Sim 6  

7 0.2 0.6 Não Não 25  

8 0 

 

1.8 Não Sim 7  

9 0 

 

1.8 Não Sim 10  

10 0 1.2 Não Sim 11 

11 0 

 

0.6 Não Sim 21  

12 0.2 1.4 Não Não 9  



 

quanto à presença ou não de fístula, onde 5 casos (35,7%) apresentavam 

fístula e outros 9 casos (64,3%) não. Outro parâmetro avaliado foi o tamanho 

da lesão, no qual 6 casos foram considerados pequenos (42,9%), 6 casos 

foram considerados grandes (42,9%) e os outros 2 (14,2%) foram considerados 

muito grandes. Esses dados não foram estatisticamente significativos. 

Realizando apenas a avaliação dos casos que apresentaram marcação 

positiva (fraco/ moderado e forte) para a CD138 com os padrões clínicos 

(Tabela 7), foi possível avaliar em cistos perirradiculares (16 casos), que 100% 

dos casos foram assintomáticos. Além disso, 10 casos (62,5%) apresentaram 

fístula, e 6 (37,5%) não. 9 casos foram considerados grandes (56,3%) e 7 

casos foram considerados muito grandes (43,7%). Esses dados não foram 

estatisticamente significativos. 

Em relação aos granulomas (Tabela 8), dos 9 casos que obtiveram 

médias entre fraco a moderado e forte, 3 casos (33,3%) apresentavam 

sintomatologia associada, e 6 casos (66,7%) não. Também foram avaliados 

quanto à presença ou não de fístula, onde 4 casos (44,4%) apresentavam 

fístula e outros 5 casos (55,6%) não. Outro parâmetro avaliado foi o tamanho 

da lesão, no qual 4 casos (44,4%) foram considerados grandes e os outros 5 

(55,6%) foram considerados pequenos. Nenhuma lesão foi considerada muito 

grande. Esses dados não foram estatisticamente significativos. 

 

 

 



 

Tabela 6: Avaliação clínica de granulomas com marcação positiva para CD68. 

 

 
 
 
 

Granulomas Médias de 

fraco/moderado a 

forte (conjuntivo) 

Sintomatologia Fístula Tamanho 

(mm) 

1 0.8 

 

Não Sim 5  

2 0.8 

 

Não Não 13  

3 0.8 

 

Não Sim 10  

4 1.2 

 

Sim Não 6  

5 1.0 

 

Não Não 10  

6 0.8 

 

Sim Não 10  

7 1.6 Sim Não 3  

8 0.6 Sim  Não 4  

9 0.6 Sim Sim 7  

10 1.6 Não Sim 5  

11 0.8 Não Sim 5  

12 0.6 Não Não 22  

13 0.8 Não Não 10  

14 0.6 Não  Não 5  



 

Tabela 7: Avaliação clínica de cistos perirradiculares com marcação positiva para CD138. 

Cisto

s 

Médias de 

fraco/moderado 

a forte 

(conjuntivo) 

Sintomatologia Fístula Tamanho (mm) 

1 0.6 Não 

 

Sim 10  

2 1.0 Não Não 10  

3 1.0 Não Sim 7  

4 0.8 Não Sim 12  

5 1.6 

 

Não Não 16 

6 1.2 

 

Não Sim 6  

7 0.8 Não Não 25  

8 0.8 

 

Não Sim 17  

9 1.4 

 

Não Sim 7  

10 0.6 Não Sim 10  

11 1.6 

 

Não Sim 11  

12 0.6 Não Sim 7  

13 0.6 Não  Não 10  

14 0.6 Não Não 15  

15 1.8 Não Sim 21  

16 1.2 Não Não 9  



 

Tabela 8: Avaliação clínica de granulomas com marcação positiva para CD138. 

Granulomas Médias de 

fraco/moderado a 

forte (conjuntivo) 

Sintomatologia Fístula Tamanho 

(mm) 

1 1.2 

 

Não Sim 10  

2 1.2 

 

Sim Não 6  

3 0.6 

 

Não Não 10  

4 1.4 

 

Sim Não 3  

5 1.2 

 

Sim Sim 7  

6 1.0 

 

Não Sim 5  

7 1.0 Não Sim 5  

8 0.6 Não  Não 5  

9 1.4 Não Não 5  

 

 

 

 

 

 



 

8. DISCUSSÃO 

 

Na região perirradicular, a interação entre células inflamatórias e micro-

organismos e seus subprodutos resultam tanto nas respostas imunes 

específicas quanto não-específicas. Muitos estudos (MATTHEW & 

MASON,1983; KAWASHIMA et al.,1996; TAKAHASHI et al.,1996; RODINI & 

LARA, 2001; LIAPATAS et al., 2003) têm relatado a análise quantitativa das 

células imunocompetentes em LPIs.  

A principal função dos componentes da resposta imune celular e 

humoral é detectar antígenos de modo a destruí-los e removê-los para regular 

a resposta inflamatória que ocorre na região afetada. Estas reações de 

proteção também podem causar danos ao tecido perirradicular e ao osso 

alveolar (MARTON & KISS, 2000). Apesar da presença das células imunes nas 

LPIs ser bem descrita na literatura, as funções específicas na patogênese e 

manutenção da lesão, assim como a distribuição tecidual ainda não foram 

claramente estabelecidos. 

Macrófagos têm sido regularmente encontrados nas LPIs 

(TORABINEJAD & KETTERING, 1985; KOPP & SCHWARTING, 1989; 

AKAMINE et al.,1994 a e b; KAWASHIMA et al.,1996; RODINI & LARA, 2001; 

LIAPATAS et al., 2003) e, em virtude da ampla gama de substâncias pró-

inflamatórias, anti-inflamatórias e pró-reparo tecidual produzidas por estas 

células, acredita-se que elas tenham papel fundamental na formação, 

perpetuação e involução das LPIs. 



 

As células secretoras de imunoglobulinas também têm sido investigadas 

na literatura como participantes da resposta imunológica que ocorre na região 

perirradicular frente à agressão microbiana intrarradicular. Diversos estudos 

(AKAMINE et al.,1994b; KAWASHIMA et al.,1996; LIAPATAS et al., 2003; 

LUKIĆ et al., 2008) avaliaram a presença de plasmócitos em LPIs e sugeriram 

que essas células estariam envolvidas nas fases de estabilização da lesão. 

 O presente estudo teve o objetivo de avaliar a participação de 

macrófagos e plasmócitos em LPIs usando o método de imuno-histoquímica 

com o intuito de determinar as diferenças do infiltrado inflamatório celular em 

cistos e granulomas e associar os dados obtidos com características clínicas e 

exames tomográficos de pacientes. 

Todas as 33 biópsias foram previamente selecionadas e classificadas 

em cistos e granulomas de acordo com os critérios de classificação de LPIs. 

(NAIR et al., 1996). Utilizou-se 17 cistos e 16 granulomas assim como 

informações clínicas destes pacientes, referentes à sintomatologia e presença 

de fístula.  

Nas reações imuno-histoquímicas foram utilizados anticorpos 

monoclonais CD68 para identificação de macrófagos e CD138 para 

identificação de plasmócitos. 

           CD68 é um marcador expresso em monócitos humanos e macrófagos e 

pode ser utilizado para a identificação de uma população de células, como 

sendo de origem dos fagócitos mononucleares, para demonstrar a origem de 

macrófagos de células gigantes, e para estudar o número de macrófagos 

infiltrantes numa neoplasia. Anticorpo Monoclonal anti-CD68 humano, Clone 



 

EBM11 (DAKO North America, Carpinteria, Califórnia, E.U.A) é recomendado 

para uso em imuno-histoquímica. Segundo o fabricante, a interpretação clínica 

de qualquer coloração ou a sua ausência deve ser complementada por estudos 

morfológicos usando controles adequados e deve ser avaliada no contexto da 

história clínica do paciente e outros testes de diagnóstico por um patologista 

qualificado.  

             As reações imuno-histoquímicas utilizando anticorpos anti-CD68 são 

eficazes na identificação de macrófagos, como demonstrado nos resultados do 

presente estudo e em outros estudos da literatura (RODINI & LARA, 2001; 

LIAPATAS et al., 2003). Uma dificuldade encontrada na análise da positividade 

para o anticorpo anti-CD68 foi a intensa marcação dos macrófagos em diversas 

áreas das lesões avaliadas, fato que impossibilitava a contagem individual das 

células positivas. Por isso, foi utilizada de uma categorização da marcação 

baseando-se no número aproximado de células positivas por campo de grande 

aumento. Este anticorpo evidencia não só a marcação citoplasmática em 

células íntegras, mas também a positividade extracelular associadas a células 

desgranuladas ou rompidas, produzindo um padrão não uniforme extenso de 

marcação em algumas regiões. 

          CD138 (syndecan-1) é um proteoglicano transmembrana com principal 

expressão celular no epitélio estratificado e simples. Dentro do sistema 

hematopoiético, o marcador CD138 é essencialmente limitado a fases tardias 

da diferenciação de células B. A expressão de CD138 é reduzida durante a 

transformação maligna de vários epitélios e CD138 é rapidamente liberado por 

células de mieloma que entram em apoptose, fazendo do CD138 um marcador 



 

de células de mieloma viáveis. Este anticorpo é útil para a identificação de 

doenças malignas envolvendo plasmócitos e está relacionado com o mieloma 

múltiplo. Os anticorpos anti-CD138 (DAKO North America, Carpinteria, 

Califórnia, E.U.A) podem também ser úteis para a subclassificação de grandes 

linfomas de células B difusas. Segundo o fabricante, a interpretação dos 

resultados deve ser feita dentro do contexto da história clínica do paciente e 

outros testes de diagnóstico por um profissional certificado.  

 Diversos estudos (O´CONNEL et al., 2004; AL-QURAN et al., 2007 

CARAUX et al., 2010; MELZER et al., 2012) foram realizados correlacionando 

o anticorpo anti-CD138 com plasmócitos e sua atuação em situações 

fisiológicas e patológicas, principalmente quando relacionadas a neoplasias.  

Para investigar o papel de macrófagos e plasmócitos no 

desenvolvimento de LPIs, AKAMINE et al. (1994b) analisaram a distribuição 

destas células inflamatórias em LPIs experimentais de ratos induzidas após 

pulpectomia. Os resultados radiográficos e histopatológicos indicaram o 

desenvolvimento de destruição óssea aos 10 dias que continuaram até 60 dias. 

A reparação de tecidos começou a ocorrer após 90 dias. Os resultados 

sugeriram que os macrófagos tinham uma estreita relação com a destruição 

óssea e que plasmócitos poderiam participar na reparação dos tecidos ao invés 

do desenvolvimento de lesões. 

Da mesma forma KAWASHIMA et al. (1996), em análise fenotípica 

quantitativa para macrófagos e células linfóides em LPIs induzidas em ratos, os 

macrófagos foram as células imunocompetentes mais dominantes durante 

todos os períodos experimentais. Apresentaram distribuição quase completa 



 

através das lesões desde o início até expansão da lesão ativa. Plasmócitos 

foram as células dominantes, junto com linfócitos T CD8 quando o tamanho da 

lesão foi estabilizado. Estas constatações sugerem que os macrófagos 

desempenham papéis essenciais na patogênese da lesão, em função da sua 

heterogeneidade funcional, como células efetoras, ou como células 

apresentadoras de antígenos que estimulam linfócitos T CD4 para induzir uma 

resposta imune adaptativa. Já os plasmócitos podem estar relacionados com a 

cronicidade da lesão. No presente estudo, não foram coletadas informações 

sobre o tempo de evolução das LPIs. Por esta razão, não foi possível 

correlacionar este parâmetro com as médias de macrófagos e plasmócitos 

encontradas. 

Em estudo quantitativo de células imunes em 33 granulomas e cistos 

perirradiculares, STERN et al. (1981a) verificaram que macrófagos foram as 

células inflamatórias predominantes, seguido de ordem numérica decrescente 

por linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. As células inflamatórias compunham 

ligeiramente mais do que metade dos elementos formados; os outros eram 

elementos do tecido conjuntivo. Não houve diferenças qualitativas ou 

quantitativas significativas entre os componentes de lesões inflamatórias 

quanto a morfologia (granuloma versus cistos), sintomatologia (dor versus sem 

dor), duração (menos de um ano versus mais de um ano), e tratamento 

(intervenção versus não intervenção).  

Contrariando a relação de predominância de células imunes, YU & 

STASHENKO (1987) em estudo envolvendo LPIs provocadas em ratos, 



 

verificaram que em de todos os períodos de tempo, os linfócitos foram 

considerados o tipo predominante de células (50 a 60%), seguido de leucócitos 

polimorfonucleares (25 a 40%), macrófagos/ monócitos, plasmócitos e células 

blásticas (10 a 15%). O estudo ainda revelou que linfócitos T constituíram 

maior número de células que linfócitos B. Concluíram então, que células T, em 

vez de células B, desempenham papel importante na patogênese das lesões 

periapicais neste modelo de estudo. LUKIĆ et al. (2008) revelaram, em estudo, 

que a maioria das células inflamatórias em granulomas e cistos perirradiculares 

eram os linfócitos e plasmócitos, seguido por macrófagos. Concluíram que o 

infiltrado inflamatório celular em granulomas perirradiculares é dominado por 

linfócitos B e T. No presente estudo, a intensa marcação dos macrófagos e 

plasmócitos em algumas áreas das lesões avaliadas somente possibilitou 

basear-se em número aproximado de células positivas por campo de grande 

aumento. Não foi verificada diferença estatisticamente significante entre a 

proporção de macrófagos e plasmócitos em cistos e granulomas 

perirradiculares. 

RODINI & LARA (2001) realizaram uma análise quantitativa de 

macrófagos, utilizando anticorpo anti-CD68 em granulomas e cistos 

perirradiculares humanos.  Revelaram que estas células estavam presentes em 

ambas as lesões, não havendo diferença estatisticamente significativa, 

distribuídas principalmente na porção interna da lesão, onde o local da 

inflamação é mais ativo. Em concordância, o presente estudo revelou que não 

houve diferença significativa na proporção de marcações para CD68 para 



 

cistos e granulomas, e que estavam principalmente localizados no tecido 

conjuntivo das lesões onde a resposta inflamatória é intensa. 

Em estudo realizado por MATSUO et al. (1992), foi sugerido que a 

proporção de macrófagos é maior nas lesões associadas a dentes sensíveis à 

percussão ou que apresentam alterações na mucosa (edema ou sensibilidade 

à palpação) do que em LPIs não associadas a sintomas, sugerindo que estas 

células estejam relacionadas com a presença dos sintomas clínicos. Segundo 

MATSUO et al. (1992), em dentes sintomáticos é provável que o número de 

antígenos oriundo dos sistemas de canais radiculares em direção à região 

perirradicular seja maior que em dentes assintomáticos, logo, a resposta imune 

nessas lesões será aumentada. É esperado, então que macrófagos migrem 

para a região de inflamação, fagocitem qualquer substância antigênica e as 

apresente às células T. Ao mesmo tempo estas células também secretam 

produtos inflamatórios que podem estar relacionados com o desenvolvimento 

dos sinais e sintomas dos dentes envolvidos.  

Em concordância com observações de  MATSUO et al. (1992), 

GAZIVODA et al. (2009) verificaram que células inflamatórias de lesões 

sintomáticas continham maior proporção de citocinas inflamatórias, como IL-1, 

IL-6 e IL-8, comparada com lesões assintomáticas. Concluíram que as lesões 

sintomáticas são caracterizadas pela maior produção de citocinas pró-

inflamatórias.  

LUKIĆ et al. (2008) realizaram estudo utilizando método imuno-

histoquímico com o objetivo de determinar o perfil fenotípico de células 



 

inflamatórias de granulomas perirradiculares, a fim de avaliar as diferenças 

quantitativas e distribuição dessas células em lesões sintomáticas e 

assintomáticas. O estudo revelou que não houve diferenças significativas no 

valor médio do número de células inflamatórias, incluindo macrófagos e 

plasmócitos em lesões sintomáticas e assintomáticas, com exceção de células 

com marcador CD86 (células dendríticas), onde o número foi estatisticamente 

superior em lesões sintomáticas. Os nossos resultados também não revelaram 

diferença estatisticamente significante entre lesões sintomáticas e 

assintomáticas, em relação à proporção de macrófagos e plasmócitos nas 

LPIs.  

CALLESTINI (1996) em estudo para identificação de macrófagos, a fim 

de determinar a sua localização em cistos perirradiculares de dentes com e 

sem tratamento endodôntico, observou que os macrófagos nos cistos 

perirradiculares de dentes sem tratamento endodôntico a distribuição dos 

macrófagos se faz menos intensa e aleatoriamente focal ao longo do conjuntivo 

capsular subepitelial. Nos cistos perirradiculares de dentes com tratamento 

endodôntico, o número de macrófagos é pequeno e sua distribuição focal e 

intra-epitelial. Apesar do nosso estudo apresentar um número muito inferior de 

amostras e somente LPIs oriundas de cirurgia perirradicular, ou seja, 

configurando infecções intrarradiculares persistentes ou secundárias; no caso 

dos cistos perirradiculares estudados, a marcação de macrófagos mostrou-se 

maior em tecido conjuntivo, em relação ao tecido epitelial de cistos, sugerindo 

que os macrófagos estão localizados principalmente onde a reação inflamatória 

é mais intensa, reforçando os conceitos de que essas células participam 



 

ativamente tanto da resposta imune inata quanto adaptativa, nas funções de 

células fagocitárias competentes e na apresentação de antígenos, além de 

participarem da reabsorção óssea, com a liberação de citocinas. 

AL-QURAN et al. (2007) em avaliação do envolvimento da medula óssea 

por plasmócitos em pacientes com mieloma múltiplo e outras discrasias, 

utilizaram anticorpo anti-CD138 em reações imuno-histoquímicas e revelaram 

que CD138 permite uma excelente avaliação de plasmócitos em números e 

distribuição em biópsias de medula óssea. Além disso, a expressão de CD138 

destacou a infiltração de plasmócitos indicativo de neoplasia. A utilização de 

CD138 como um marcador imuno-histoquímico foi um importante avanço na 

detecção de infiltração de plasmócitos de biópsias fixadas em formalina e 

incluídas em parafina. A expressão de CD138 é observada em plasmócitos 

terminalmente diferenciados, mas está ausente em todas as fases anteriores 

de diferenciação de células B (JEGO et al.,1999; O’CONNEL et al., 2004). 

CD138 é um marcador sensível, específico e útil para a localização precisa de 

plasmócitos (CHILOSI et al.,1999). Nos nossos resultados foi possível detectar 

a marcação de plasmócitos em tecido conjuntivo, corroborando com os estudos 

acima. No entanto, a intensidade da marcação de CD138 para verificação de 

plasmócitos em tecido epitelial de cistos não pôde ser analisada, uma vez que 

o marcador CD138 também é expresso por células epiteliais (DAKO North 

America, Carpinteria, Califórnia, E.U.A), o que denotaria um resultado falso 

positivo.  

TAKAHASHI et al. (1996) em análise imuno-histoquímica de células 

expressando RNA-m de cadeias leves de Ig, verificaram que não houve 



 

diferença significativa na distribuição dos plasmócitos em granulomas e cistos. 

LIAPATAS et al. (2003) estudaram as diferenças no infiltrado celular de 

granulomas e cistos perirradiculares, utilizando reações imuno-histoquímicas. 

Nenhuma diferença estatisticamente significativa foi detectada no infiltrado 

inflamatório entre granulomas e cistos perirradiculares. Observação dos cortes 

demonstrou que a maioria das células inflamatórias consistiu de linfócitos T e B 

e macrófagos. Os linfócitos T e B foram distribuídos igualmente em 60% dos 

casos. A diferenciação final de linfócitos B em plasmócitos também foi 

detectada. A presença de plasmócitos, a partir da avaliação histológica, foi 

principalmente moderada e intensa e apresentou-se maior em cistos em 

comparação com os granulomas. Muito embora a marcação de plasmócitos 

não tenha sido estatisticamente significante, comparando-se tecido conjuntivo 

das lesões, foi possível verificar uma marcação maior em cistos que 

granulomas, corroborando com os dados do estudo de LIAPATAS et al. (2003). 

SUZUKI et al. (1999) encontraram maior número de macrófagos com 

funções de células apresentadoras de antígenos na periferia dos granulomas 

perirradiculares, enquanto a subpopulação de macrófagos fagocíticos 

localizavam-se mais comumente no centro das lesões. Tal fato corrobora com 

os nossos achados. 

LPIs podem apresentar tamanho variado. Acredita-se que as dimensões 

das lesões possam refletir, proporcionalmente, o tempo de evolução das 

lesões, uma vez que ocorre reabsorção do tecido ósseo e, consequentemente, 

aumento da imagem radiográfica/tomográfica. No presente estudo foi utilizado 

o parâmetro diâmetro das lesões, considerando lesões pequenas (até 5mm), 



 

lesões grandes (6-10mm) e lesões muito grandes (› que 10mm) (SUNDQVIST, 

1976) e pudemos observar que o diâmetro médio dos cistos foi maior que o dos 

granulomas com diferença estatisticamente significante (P=0,0094). Nossos 

resultados reforçam o conceito da patogênese dos cistos, onde são lesões 

originadas de granulomas perirradiculares, sendo supostamente LPIs com 

maior tempo de evolução (NAIR et al., 1996; LIN et al., 2007). 

GAZIVODA et al. (2009) em estudo, verificaram que lesões maiores 

continham  percentual de fagócitos mononucleares inferior em comparação 

com lesões de tamanho reduzido. Nos nossos achados, não foi possível 

verificar diferença significativa em relação à proporção de macrófagos e 

plasmócitos em lesões grandes e muitos grandes em comparação com lesões 

consideradas pequenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. CONCLUSÕES 

 

Através deste estudo foi possível confirmar a participação de 

macrófagos e plasmócitos no processo inflamatório de cistos e granulomas 

perirradiculares. 

A intensidade da marcação de macrófagos mostrou-se maior em tecido 

conjuntivo, tanto de cistos quanto de granulomas, em relação ao tecido epitelial 

de cistos, sugerindo que essas células participam ativamente da resposta 

inflamatória/imunológica. Não houve diferença estatisticamente significante na 

quantidade de macrófagos e plasmócitos entre cistos e granulomas 

perirradiculares. 

Não houve correlação estatisticamente significante entre a marcação 

positiva de macrófagos e plasmócitos com o tamanho das lesões, 

sintomatologia e a presença de fístula. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1 



 

 

Anexo 2: Tomografia computadorizada cone beam de granuloma 

incluído no estudo. 

 



 

 

 

 

 

Anexo 3: Tomografia computadorizada cone beam de cisto incluído no 

estudo. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

                                                      


