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RESUMO 
_______________________________________________________________ 
 

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

inflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-α) e anti-inflamatórias (IL-4, TGF-β e IFN-γ) em 

lesões perirradiculares, e comparar a expressão de cada mediador químico 

com dados clínicos e imaginológicos.  

Materiais e métodos: Foram selecionadas 27 lesões perirradiculares (20 

granulomas e 7 cistos). Lâminas silanizadas contendo cortes de parafina foram 

utilizadas para a realização das reações imunohistoquímicas. A análise das 

imagens foi realizada com o uso de um microscópio óptico e cada lâmina foi 

subdividida em 5 campos de grande aumento, onde foram avaliados o epitélio 

(cistos) e o tecido conjuntivo. Foram atribuídos valores (0-2) para cada campo, 

de acordo com o número de marcações positivas para o anticorpo. Os 

resultados obtidos foram comparados com dados clínicos e imaginológicos. A 

análise comparativa foi realizada utilizando o programa SPSS.  

Resultados: A comparação das citocinas pró-inflamatórias com as anti-

inflamatórias em granulomas revelou diferença significativa entre IL-4 x IL-6 

(p=0,001) e IL-4 x TNF-α (p= 0,001). Em cistos, houve diferença significativa 

entre IL-6 x IL-4 (p=0,001) e IL-6 x IFN-γ (p= 0,004). A comparação entre as 

citocinas e os dados clínicos e imaginológicos demonstrou em granulomas 

relação significativa entre TNF-α e diâmetro < 5mm da LP (p = 0,017). Em 

cistos, houve diferença significativa entre TGF-β e o tempo de tratamento 

endodôntico realizado ≤ 4 anos  (p = 0,045). IL-4 apresentou-se como o 



mediador químico mais presente tanto para cistos (1,00±0,53) quanto para 

granulomas (0,77±0,32).  

Conclusão: Houve equilíbrio entre a expressão de citocinas pró-inflamatórias e 

anti-inflamatórias associadas ao processo inflamatório crônico perirradicular. 

Apenas TNF-α e TGF-β estavam relacionados com dados clínicos e 

imaginológicos. 

Palavras-chave: Granuloma periapical; cisto periapical; citocinas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
_______________________________________________________________ 
 

Aim: Evaluate through immunohistochemistry the expression of pro-

inflammatory cytokines (IL-1 β, IL-6 and TNF-α) and anti-inflammatory 

properties (IL-4, TGF-β and IFN-γ) perirradicular lesions, and to compare the 

expression of each chemical mediator with clinical and tomographic data.  

Materials and methods: 27 perirradicular lesions were selected (20 

granulomas and 7 cysts). Silanized slides containing paraffin were used for the 

immunohistochemical reactions. The analysis of the images was realized with 

the use of an optical microscope and each blade was subdivided into 5 big 

fields increased, where we evaluated the epithelium (cysts) and connective 

tissue. Were assigned values (0-2) for each field, based on the number of 

positive markups to the antibody. The results obtained were compared with 

clinical and tomographic data. The comparative analysis was performed using 

the SPSS program.   

Results: Comparison of the pro-inflammatory cytokines with the anti-

inflammatory drug in granulomas showed significant difference between IL-4 x 

IL-6 (p = 0.001) and IL-4 x TNF-α (p = 0.001). In cysts, there was significant 

difference between IL-6 x IL-4 (p = 0.001) and IL-6 x IFN-γ (p = 0.004). The 

comparison between the cytokines and the clinical and tomographic data 

demonstrated in granulomas significant relationship between TNF-α and 5 mm 

of diameter LP (p = 0.017). In cysts, there was significant difference between 

TGF-β and endodontic treatment done ≤ 4 years (p = 0.045). IL-4 demonstrated 

as the chemical mediator more present for cysts (1.00 ± 0.53) and granulomas 



(0.77 ± 0.32). 

Conclusion: There was balance between the expression of pro-inflammatory 

and anti-inflammatory cytokines associated with chronic perirradicular 

inflammatory process. Only TNF-α and TGF-β were related to clinical and 

tomographic data.  

Key words: Periapical granuloma; periapical cyst; cytokines. 
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1. INTRODUÇÃO 
_______________________________________________________________ 
 

 A lesão perirradicular (LP) é uma doença inflamatória que pode ser 

induzida por fatores físicos, químicos e biológicos. Entretanto, a infecção do 

tecido endodôntico por micro-organismos (MO) é o fator determinante para a 

sua progressão e manutenção (KAKEHASHI et al., 1965; SUNDQVIST, 1976; 

MÖLLER et al., 1981). 

O desenvolvimento da LP é uma resposta tecidual do organismo para 

conter a infecção por MO que colonizam os tecidos pulpares necróticos e 

podem se difundir através dos forames apicais em direção aos tecidos 

perirradiculares (SHARMA & SAXENA, 2010). Os MO podem causar dano 

tecidual perirradicular de forma direta através da ação dos fatores de virulência, 

componentes estruturais, subprodutos do metabolismo e/ou atividades 

enzimáticas. Porém, o dano indireto promovido pelos MO parece ser mais 

significativo, ocorrendo através da estimulação da resposta inflamatória 

(BERGENHOLTZ, 1990). 

O início da resposta inflamatória contribui para o desenvolvimento da LP 

através da liberação dos mediadores químicos da inflamação que atuam na 

osteoclastogênese (MATSUO et al., 1992; LIM et al.,1994). Os osteoclastos 

ativos iniciam o processo reabsortivo do osso na região perirradicular, que é 

modulado pelas citocinas pró-inflamatórias, como interleucinas (IL) IL-1β, IL6 e 

o fator necrosante tumoral α (TNF-α), e pelas citocinas anti-inflamatórias, como 

fator de crescimento transformante β (TGF-β), Interferon γ (IFN-γ) e IL-4. O 

equilíbrio entre citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias controla a 



extensão da resposta do hospedeiro frente a estimulação antígena, durante o 

processo crônico inflamatório. Mecanismos pró-inflamatórios devem ser bem 

controlados de modo a prevenir a destruição tecidual excessiva (KAWASHIMA 

& STASHENKO, 1999; TEITELBAUM, 2000).   

Embora a participação das citocinas pró-inflamatórias e anti-

inflamatórias no desenvolvimento e reparo de lesões perirradiculares já tenha 

sido descrita na literatura, ainda são escassas as evidências comparativas 

entre a expressão destes mediadores químicos e as manifestações clínicas e 

imaginológicas características da patologia perirradicular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. REVISÃO DA LITERATURA 
_______________________________________________________________ 
 

2.1 Lesão Perirradicular 

As LP constituem uma resposta inflamatória dos tecidos situados no 

entorno da região apical do dente. A etiologia destas lesões ocorre pela 

colonização e perpetuação de MO, em sua grande maioria bactérias, no 

sistema de canais radiculares. Os MO encontram-se co-agregados, e 

desempenham um papel significativo na regulação ecológica e no 

desenvolvimento de um habitat endodôntico adaptado para o crescimento 

polimicrobiano (NAIR, 1987).  

Para que os MO presentes no canal radicular possam ser capazes de se 

estabelecerem e participarem da patogenicidade da doença perirradicular, 

alguns pré-requisitos devem ser levados em consideração, tais como: o 

número deve ser suficiente para induzir e manter uma lesão perirradicular; os 

fatores de virulência devem ser expressos durante a infecção do canal 

radicular; a localização no canal radicular deve permitir acesso dos fatores de 

virulência aos tecidos perirradiculares; o ambiente endodôntico deve permitir 

sua sobrevivência e crescimento; MO inibidores devem estar ausentes ou 

presentes em baixos números no microambiente endodôntico; e por fim, a 

resposta imunológica do hospedeiro deve ser capaz de inibir a disseminação 

da infecção para os tecidos adjacentes, porém, ao mesmo tempo, resultar em 

danos teciduais (SIQUEIRA JR, 2002).  

A resposta inicial da polpa dentária para injúrias que a acometem é 

semelhante àquelas observadas em outros tecidos do corpo. No entanto, o 



resultado final pode ser muito diferente devido à impossibilidade de expansão 

da polpa que se encontra confinada pelas paredes rígidas da câmara pulpar, 

fato esse, crucial para o tecido pulpar condenado a necrose por não haver 

espaço para a disseminação do conteúdo inflamatório. Sendo a resposta 

inflamatória pulpar ineficaz no combate contra os MO, inicia-se nos tecidos de 

suporte a formação de LPs, que compreendem uma das infecções mais 

comuns da cavidade oral (SARAF et al., 2014). 

O dano tecidual perirradicular, causado pela presença dos MO no 

interior do sistema de canais radiculares (SCR), pode ocorrer de forma direta 

ou indireta. Entretanto, o dano indireto, promovido pelos MO, parece ser mais 

significativo através da estimulação da resposta inflamatória (SIQUEIRA JR, 

2011). 

A resposta inflamatória é proporcional ao tipo de agressão e, 

principalmente, a sua intensidade. Pode se instalar uma inflamação crônica, 

caracterizada por componentes da resposta imunológica adaptativa do hospedeiro 

que têm papel fundamental na diferenciação e ativação dos osteoclastos, 

responsáveis pela reabsorção óssea e consequente crescimento da lesão 

perirradicular, que se manifesta de forma mais frequente como granuloma e 

cistos (TORABINEJAD, 1994; MARTON & KISS, 2000). 

 

2.2 Tipos de Lesões Perirradiculares  

 Granulomas e cistos perirradiculares são manifestações da 

resposta inflamatória crônica, de natureza proliferativa, que apesar de 

possuírem componentes celulares e moleculares bem similares, são entidades 



histológicas diferentes. Radiograficamente essas duas patologias são de difícil 

diferenciação sendo contabilmente classificadas apenas através da análise 

histológica (MARTON & KISS, 2000). 

 A inflamação, presente nos granulomas e cistos perirradiculares, 

é a principal causa da injúria tecidual causada pelos mecanismos de defesa do 

hospedeiro e parece ser mais significante que os efeitos diretos dos produtos 

microbianos presentes no canal radicular infectado, ainda que estes tenham 

desencadeado o processo inflamatório (SIQUEIRA JR, 2011). 

O granuloma perirradicular, apesar da sua denominação, não representa 

uma reação granulomatosa verdadeira. É constituído, basicamente, por um 

infiltrado inflamatório crônico, associado a elementos de reparação. Na 

periferia, circunscrevendo a lesão, encontra-se uma cápsula composta 

basicamente por fibras colágenas, que encapsulam a lesão. A observação  

radiográfica ocorre quando quantidade suficiente de osso é reabsorvida.  

Devido a sua natureza inflamatória crônica, consiste em um conjunto de 

células como linfócitos, plasmócitos, neutrófilos, histiócitos, mastócitos e 

eosinófilos (ROCHA et al., 2007; SCHULZ et al., 2009). É a lesão perirradicular 

mais comumente encontrada em um exame histopatológico (NAIR et al., 1996). 

Como resultado da resposta inflamatória no ligamento periodontal, 

células epiteliais, remanescentes da bainha epitelial de Hertwig, começam a se 

proliferar, conhecidas como restos epiteliais de Malassez, são, em condições 

fisiológicas, quiescentes, não apresentando atividade mitótica. Contudo, 

durante um processo inflamatório crônico diversos fatores de origem bacteriana 

ou endógena podem ativar a proliferação epitelial. Essa proliferação no 



granuloma gera a formação de fitas e verdadeiras ilhotas de epitélio 

organizado, condição conhecida, histologicamente, como granuloma epiteliado 

(SUMMERS, 1974).  

 Os cistos perirradiculares, histologicamente, são constituídos de uma 

cavidade preenchida por material fluido ou semi-sólido, composto 

principalmente por células epiteliais degeneradas, revestida por epitélio 

pavimentoso estratificado, não queratinizado, de espessura variável. A teoria 

mais aceita sugere que são originados de granulomas perirradiculares que se 

tornaram epitelizados. O epitélio que reveste a parte interna dos cistos, assim 

como no granuloma epiteliado, é oriundo de remanescentes da bainha epitelial 

de Hertwig, também denominado como restos epiteliais de Malassez (LIN et al., 

2007; SCHULZ et al., 2009).  

Teoriza-se que estes restos epiteliais desenvolvam sua proliferação em 

resposta aos estímulos inflamatórios derivados da infecção situada no interior 

do sistema de canais radiculares (NAIR, 1998).  

Com a continuidade da infecção, a proliferação epitelial progride 

formando áreas centrais de degeneração no interior das ilhas de células 

epiteliais, dando origem à cavidade central, característica dos cistos 

perirradiculares. A presença de cristais de colesterol no interior da cavidade 

cística pode frequentemente ser observada. Externamente se encontra uma 

cápsula de tecido conjuntivo denso composto de colágeno que separa a lesão 

do osso adjacente (NAIR, 1998; LIN et al., 2007).  

 Os cistos perirradiculares podem ser classificados como “verdadeiros” 

quando a cavidade cística está isolada do ápice sem qualquer relação com a 



luz do canal, e “em bolsa” (ou “baía”) quando há uma abertura na parede 

cística com comunicação direta do ápice com a cavidade. Normalmente os 

cistos são assintomáticos, apresentam resultados negativos aos testes 

pulpares e por percussão e palpação, seu diagnóstico é normalmente feito por 

achados radiográficos (NAIR, 1998). 

 Durante a formação e desenvolvimento dos granulomas e cistos 

perirradiculares ocorre um processo destrutivo do osso alveolar através da 

produção e ativação dos osteoclastos. O sistema imune atua de forma 

coordenada para ativar o processo de reabsorção quando mediadores 

químicos estimuladores estiverem presentes e inibir a ativação de células 

clásticas quando mediadores químicos estimuladores estiverem ausentes 

durante a neoformação óssea (TAKAYANAGI, 2005). 

 Diversos mediadores químicos têm sido associados com lesões 

perirradiculares (STASHENKO et al., 1998; KAWASHIMA & STASHENKO, 

1999; SHIN et al., 2002; RADICS et al., 2003). Dentre estas moléculas se 

destacam as citocinas (WANG & STASHENKO, 1993). 

 

2.3 Citocinas Presentes em Lesões Perirradiculares 

As citocinas são polipeptídeos produzidos por diferentes células do 

hospedeiro. Essas moléculas possuem várias funções dentre elas, mediar a 

inflamação, regular a ativação, crescimento e diferenciação de linfócitos e 

outras células, mediar a resposta imunológica adaptativa. Exercem um papel 

pró-inflamatório e anti-inflamatório, atuando em equilíbrio para o dinamismo da 

lesão cuja progressão ou regressão está atrelada ao desequilíbrio dessas, 



tendendo a uma atuação reabsortiva ou reparadora (WANG & STASHENKO, 

1993). 

 

2.3.1 Citocinas Pró-inflamatórias 

 As células do sistema imune têm papel fundamental na diferenciação e 

ativação dos osteoclastos, responsáveis pela reabsorção óssea e consequente 

crescimento da lesão perirradicular. Em resposta a invasão bacteriana oriunda 

do interior do canal radicular, macrófagos, linfócitos T e outros tipos de células 

liberam citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo, IL-1β, IL-6 e TNF-α, 

como também prostaglandinas e bradicininas, as quais vão atingir níveis 

elevados críticos que vão indiretamente estimular a osteoclastogênese. Estas 

citocinas pró-inflamatórias e pró-reabsortivas, vão desempenhar um papel 

fundamental na reabsorção óssea associada à lesão perirradicular 

(TAKAYANAGI, 2005; TAKAYANAGI et al., 2005). 

A IL-1 é uma citocina que existe basicamente em duas formas, alfa e 

beta, sendo que a produção de IL-1β é cerca de cinco vezes maior que IL-1α. 

As duas formas moleculares possuem peso molecular de 17 kDa, mas diferem 

no ponto isoelétrico e possuem apenas cerca de 35% de homologia de 

aminoácidos. Ambas provavelmente ligam-se ao mesmo tipo de receptor sobre 

a célula alvo. Macrófagos ativados por lipopolissacarídeos (LPS), TNF-α ou por 

IFN-γ são os principais produtores de IL-1. Suas principais funções são 

ativação de macrófagos, estimulação para síntese de PGs por macrófagos e 

fibroblastos, quimiotaxia para neutrófilos, indução de febre por estimular células 



hipotalâmicas a sintetizar PGs e estimula a reabsorção óssea (DINARELLO, 

1994). 

A IL-1β talvez seja a citocina com maior relevância no processo de 

reabsorção óssea, sendo responsável por cerca de 60% da atividade total de 

reabsorção. Isso se deve ao fato da semelhança química entre a IL-1β e o 

principal componente do fator ativador de osteoclasto (OAF) (WANG & 

SASHENKO, 1993; LANG et al., 2000). 

 Em um estudo, SÁ et al. (2007) analisaram a associação do 

polimorfismo genético em citocinas pró-inflamatórias, incluindo IL-1β, em 

abscessos dento alveolares. Concluíram que a IL-1β além de estimular a 

reabsorção óssea, também esta associada nos processos fisiopatológicos dos 

abcessos dento alveolares.  LIM et al. (1994) e KUO et al. (1998) verificaram 

maiores níveis de IL-1β nos casos de LPs com presença de sinais e sintomas e 

intensa destruição óssea. 

MARTINHO et al. (2010) avaliando a antigenicidade de MO da infecção 

endodôntica primária contra macrófagos, através dos níveis de citocinas, 

concluíram que IL-1β está mais relacionada aos casos de maior destruição 

óssea. 

A IL-6 é uma citocina de cerca de 26 kDa sintetizada por macrófagos, 

células endoteliais, fibroblastos, osteoblastos e outras células. Está envolvida 

na reabsorção óssea, na diferenciação terminal de células B em plasmócitos, e, 

estimula a formação de osteoclastos. É sintetizada por osteoblastos em 

resposta a outros agentes envolvidos na reabsorção, como paratormônio 

(PTH), PG e IL-1 (KISHIMOTO et al., 1995).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kishimoto%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7632928


Em um estudo avaliando a presença de IL-6 em pacientes portadores de 

doença periodontal, foi observado que esta estava presente nas células 

mononucleares, linfócitos e células não linfóides isoladas de tecidos gengivais 

provenientes de pacientes com doença periodontal, mas não em tecidos 

gengivais sadios. Maiores quantidades de IL-6 foram detectadas em tecido 

pulpar e perirradicular inflamados quando comparados com tecidos sadios, 

demonstrando que há produção e liberação local desta citocina pelas células 

destes tecidos (HUANG et al., 2001). 

A IL-6 também parece estar associada à indução da proliferação das 

células epiteliais dos restos epiteliais de Malassez, o que é um evento central 

no desenvolvimento das lesões perirradiculares (LOYOLA et al., 2005). Pode 

estar relacionada a presença de macrófagos em cistos perirradiculares e 

sugere-se que esta célula está envolvida em sua produção (BRAKS et al., 

2014).  

O TNF é um fator que se apresenta em duas formas: alfa e beta. TNF-

α é produzido por fagócitos mononucleares, como monócitos e macrófagos, 

principalmente quando ativados. Já o TNF-β também é conhecido como 

linfotoxina e é produzido por linfócitos T. É um mediador imunológico muito 

potente das respostas inflamatórias aguda e crônica e possui a habilidade de 

aumentar a reabsorção óssea (MANOLAGAS, 1995). 

Os efeitos inflamatórios estão relacionados à estimulação da expressão 

de moléculas de adesão por células endoteliais, tornando-as próprias para a 

adesão de neutrófilos polimorfonucleares e subsequentemente por monócitos e 

linfócitos, ativação da capacidade citocida de neutrófilos e monócitos, estimula 



a produção de IL-1, IL-6 e outras citocinas, age sobre células do hipotálamo, 

estimulando a síntese de PGs e assim induzindo febre, estimula a reabsorção 

óssea, mas em proporções bem menores que IL-1 (ORAL et al., 1995). 

 Em um estudo de CHU et al. (2004) foi investigando o efeito de citocinas 

pró-inflamatórias na expressão de RNAm para fator de crescimento endotelial 

(VEGF) em fibroblastos pulpares e gengivais. Os resultados demonstraram que 

há uma relação de TNF-α com a presença mais expressiva de RNAm para 

VEGF, concluindo que as citocinas pró-inflamatórias podem ter um papel 

importante na contribuição da destruição de tecidos pulpar e perirradicular.  

 Estudos apontam que há uma maior concentração dos níveis de TNF-α 

e IL-1 nos casos de LPs e condição clínica de dor severa, mostrando uma 

possível correlação dessas citocinas nos processos inflamatórios sintomáticos 

(TAKAHASHI et al., 1998; ALSTERGREN & KOPP, 2006).  

 

2.3.2 Citocinas Anti-inflamatórias 

 As citocinas anti-inflamatórias, como IL-4, TGF-β e IFN-γ agem no 

reparo tecidual através da ação química em algumas células-alvo podendo 

afetar a locomoção, contractilidade e diferenciação celular, efeitos que podem 

ser importantes no reparo, estimulando o processo mitótico de fibroblastos e 

osteoblastos e ativando-os. Além de inibir osteoclastos no processo 

reabsortivo.  O equilíbrio entre citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias 

controla a extensão da resposta do hospedeiro e a estimulação antígena 

durante o processo crônico inflamatório (KAWASHIMA & STASHENKO, 1999). 



A IL-4 é um peptídeo sintetizado por linfócitos TH2, mastócitos e 

basófilos. Inibe tanto a formação quanto a atividade de osteoclastos (PAUL, 

1991). Segundo RIANCHO et al. (1993), a IL-4 está relacionada a inibição da 

reabsorção óssea in vitro. 

Em um estudo, utilizando ratos, as LPs apresentaram um aumento na 

expressão de IL-4 duas semanas após a infecção e posteriormente houve um 

declínio. Os resultados demonstraram que não há uma correlação positiva 

entre citocinas IL-4 e as citocinas responsáveis pelo processo de reabsorção 

óssea (KAWASHIMA & STASHENKO, 1999).  SASAKI et al. (2000) avaliaram 

os efeitos funcionais da IL-4 em reabsorções ósseas estimuladas por infecção 

em ratos. Concluíram que o papel da IL-4 na supressão da reabsorção óssea 

não foi observado. Já SILFVERSWÄRD et al. (2007) verificaram que a IL-4 

desempenha um papel na remodelagem óssea de ratos.  

O TGF-β é uma citocina produzida por linfócitos T, macrófagos, 

plaquetas e outros tipos celulares. Encontrado em grandes quantidades no 

tecido ósseo, este é um potente estimulador do crescimento e diferenciação de 

osteoblastos. O TGF-β inibe tanto a proliferação dos precursores do 

osteoclasto quanto a função das células maduras. Também é capaz de inibir a 

fusão dos precursores mononucleares, necessária para a formação de 

osteoclastos (WAHL, 1994). 

TGF-β é um mediador adverso do efeito da resposta inflamatória pela 

ativação de macrófagos e é responsável pela estimulação da proliferação de 

fibroblastos, síntese de fibras do tecido conjuntivo e angiogênese local 

(ANDRADE et al., 2013) Consequentemente, TGF-β é um dos mediadores 



mais importantes para reparação de injúrias na cavidade oral (YANG et al., 

1996), acelerando a cura pela estimulação do reparo de tecidos moles e duros 

podendo participar no reparo dos tecidos perirradiculares (TYLER et al., 1999).  

Em um estudo DANIN et al. (2000) avaliaram a presença de TGF-β em 

lesões perirradiculares e determinaram a relação desta citocina com o tamanho 

da lesão. Através de imunohistoquímica, concluíram que TGF-β estava 

presente em granulomas e cistos perirradiculares e ausente em cicatrizes 

perirradiculares. A correlação entre a quantidade de TGF-β por miligrama de 

tecido foi significante. 

IFN-γ é uma glicoproteína produzida por linfócitos TH1, células natural 

killers (NK) e macrófagos, diferindo dos IFN-α e β, os quais possuem atividade 

antiviral e estão relacionados à imunidade inata. Da mesma forma que o TGF- 

β, o IFN-γ também inibe a diferenciação e fusão dos precursores de 

osteoclastos e a atividade de células maduras. Ele inibe a reabsorção óssea 

induzida por IL-1 e TNF (YOUNG & HARDY, 1995). Estudos apontam que a 

resposta imune mediada por IFN-γ, está envolvida na supressão de lesões e 

destruição óssea, induzindo citocinas (IL-12 e IL-18), em modelos de estudo 

em ratos, inibindo a formação de osteoclastos (HORWOOD et al.,  2001; 

TAKAYANAGI et al., 2005). 

KABASHIMA et al.  (2001) avaliaram a presença de IFN-γ e IL-4 em 

tecidos perirradiculares de granulação e regeneração em humanos. Concluíram 

através dos resultados que IFN-γ e IL-4 podem modular a patogênese de 

doenças infecciosas, como periodontite apical, e o processo de regeneração 

óssea na área de inflamação.  



3. JUSTIFICATIVA 
_______________________________________________________________ 

 

A participação das citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias no 

desenvolvimento e reparo de lesões perirradiculares já foi descrita na literatura. 

Porém, ainda são escassas as evidências comparativas entre a expressão 

destes mediadores químicos e as manifestações clínicas e imaginológicas 

características da patologia perirradicular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. HIPÓTESE 
_______________________________________________________________ 
  

O equilíbrio entre citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias controla 

a extensão da resposta do hospedeiro a estimulação antígena durante o 

processo inflamatório crônico. O desequilíbrio nos níveis destes mediadores 

químicos pode promover alterações no dinamismo da lesão perirradicular. 

Portanto, acredita-se que haja uma relação entre a expressão de citocinas pró-

inflamatórias e anti-inflamatórias em lesões perirradiculares e as manifestações 

clínicas e imaginológicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. OBJETIVOS 
_______________________________________________________________ 
 

Avaliar através de imunohistoquímica a expressão de citocinas pró-

inflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-α) e anti-inflamatórias (IL-4, TGF-β e IFN-γ) 

em lesões perirradiculares, e comparar a expressão de cada mediador 

químico com dados clínicos e imaginológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. MATERIAIS E MÉTODOS 
_______________________________________________________________ 
 

6.1 Parecer Ético 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CAAE:47669715.2.0000.5284) da Universidade Estácio de Sá 

(Anexo 1).  

 

6.2 Seleção da Amostra 

A amostra foi constituída por 27 LPs adquiridas no Laboratório de 

Patologia Bucal da Universidade Estácio de Sá. Os espécimes utilizados foram 

provenientes de cirurgias perirradiculares realizadas pelo mesmo endodontista  

em clínica odontológica particular. Todos os casos selecionados apresentavam 

anamnese, exame clínico e tomografia computadorizada por feixe cônico. 

Através da anamnese e do exame clínico foram coletadas informações referentes 

às características demográficas (idade e gênero), a sintomatologia, ao sinal 

clínico (presença de fístula) e ao tempo decorrido do tratamento endodôntico 

antes da realização da cirurgia. Pela tomografia computadorizada por feixe 

cônico foi possível determinar a localização (maxila/ mandíbula ou 

anterior/posterior) e tamanho da LP. Em relação ao tamanho, o diâmetro das 

lesões foi classificado como pequeno se fosse < 5mm em pelo menos uma de 

suas variáveis (comprimento e largura), e grande se fosse ≥ 5mm (SUNDQVIST, 

1976) (Figura 1). 



 

 

 

Foram excluídos deste estudo LPs: de tamanhos insuficientes; de 

portadores de doenças imunossupressoras, tais como diabetes mellitus, 

síndrome da imunodeficiência adquirida (HIV) ou doenças auto-imunes; de 

usuários de analgésicos, anti-inflamatórios e/ou antibióticos por período inferior 

a um mês.  

 

6.3 Diagnóstico das Lesões Perirradiculares  

O diagnóstico de LP (Figura 2) foi realizado por dois avaliadores, modelo 

duplo-cego através da análise histopatológica das lâminas coradas com 

hematoxilina e eosina. Foram classificadas como cistos as lesões que 

apresentaram uma cavidade parcial ou totalmente delimitada por epitélio. 

Do total da amostra coletada, foram selecionados 7 cistos perirradiculares e 

20 granulomas. 

Figura 1: Tomografia computadorizada por feixe cônico de um granuloma incluído no 
estudo, com diâmetro  ≤ 5mm . Cortesia Dr. Henrique S. Antunes. 



     

 

 

6.4 Silanização das Lâminas 

Os cortes histológicos foram montados em lâminas silanizadas. O 

processo de silanização inicia com a organização das lâminas nos berços 

metálicos, intercaladas. Em seguida as lâminas foram colocadas para lavar 

durante 3-4 horas em água corrente e adicionou-se detergente neutro na 

lavagem. As lâminas foram colocadas na estufa (Fanem, São Paulo, SP) por 

40 minutos para secar, na temperatura de 160oC. Com o fim do ciclo da estufa, 

as lâminas esfriaram por mais 40 minutos. Em seguida, a estufa foi novamente 

aquecida até chegar a 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, RJ) cada, onde 

na primeira cuba foi adicionado 24 ml de 3-aminopropyl-triethoxy silano 

minimum 98% (Sigma A3648 – SIGMA – ALDRICH Co., St Louis, MO, EUA), 

as lâminas foram mergulhadas em seus respectivos berços, duas vezes em 

cada uma das cubas. Em seguida forma colocadas novamente na estufa por 

mais 40 minutos, à 240oC. 

Figura 2: Cortes histológicos de lesões perirradiculares corados em hematoxilina 
e eosina (A) Cisto (B) Granuloma. 

A B 



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

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

 

6.5 Reações Imunohistoquímicas 

As reações de imunohistoquímica foram realizadas seguindo o protocolo 

de AJUZ et al. (2014). 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 3A). 

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

dentro de um recipiente plástico. Em seguida, foi adicionado o tampão citrato-

ácido cítrico (Tampão Citrato pH 6.0, DBS – Pleasanton, CA, EUA) e o conjunto 

então, coberto com filme de PVC, foi levado ao micro-ondas (BMX 35 ARHNA - 

Maxi Gratine Inox, Brastemp, Joinville, SC), 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 foi 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, RJ), 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, 

Pinhais, PR) e mantidas nesta solução. 

Para fazer a diluição dos anticorpos primários, IL-1β (1:100, rabbit, sc-



7884, Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX, EUA), IL-4 (1:1000, mouse, 

25463, RD Systems, Minneapolis, MN, EUA), IL-6 (1:500, mouse, sc-130326, 

Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX, EUA), IFN-γ (1:200, rabbit, sc-8308, 

Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX, EUA), TGF-β (1:100, rabbit, sc-146, 

Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX, EUA) e TNF-α (1:50, mouse, sc-130349, 

Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX, EUA) foi utilizada a solução PBS/BSA a 

1%. 

As lâminas foram secas e os anticorpos primários foram aplicados sobre 

os cortes, depois as lâminas foram colocadas sobre uma espuma umedecida 

(Figura 3B) dentro de um recipiente plástico com tampa e deixado 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, CA, EUA) (Figura 3C), 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, realizou-se 3 lavagens de 1 minuto cada, das lâminas 

em PBS 1x. Depois removeu-se novamente o excesso de PBS e as lâminas 

colocadas no recipiente aplicando o complexo estreptavidina-biotina (Figura 

3C), 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 outra sequência de 3 lavagens de 1 minuto cada 

com PBS 1x  realizada. 

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

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

3D), 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, por 5 minutos em temperatura ambiente. Depois dos 5 minutos, as 

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

corrente por 5 minutos.  

Realizou-se 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 lamínulas de vidro e Entellan (Meck, DA, Alemanha). 

Controles positivos e negativos para cada anticorpo utilizado foi 

realizado, conforme instruções dos fabricantes. 
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6.6 Análise das Imagens 

A análise das imagens (AJUZ et al., 2014) 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 avaliou-se o epitélio (apenas em casos de cistos perirradiculares) e o 

tecido conjuntivo. 

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

atribuiu-se valores de 0 a 2 para cada campo. Considerou-se as áreas 

observadas negativas a focal, quando não houve células positivas ou menos de 

5% das células coradas positivamente (0 ponto); fraco 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 representaram valores de 0 (quando todos os campos de alta 

B
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Figura 3: Etapas da imunohistoquímica. (A) Banhos sequenciais de xilol I, xilol II, álcool 
absoluto, álcool a 90º, álcool a 70º e álcool a 50º. (B) Lâminas após a aplicação do 
anticorpo primário. (C) Complexo estreptavidina-biotina.  (D) DAB. 



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

potência analisados foram fortemente positivos). Como este número final 

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

classificação de imunoexpressão, sendo: negativo a focal (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 comparativa dos dados obtidos foi realizada utilizando o 

programa SPSS (Statistical Program for Social Sciences, versão 2.1, IBM, São 

Paulo, SP).  

Para a comparação da expressão dos mediadores com os dados 

clínicos e imaginológicos foi utilizado o teste de hipótese não paramétrico de 

Mann-Whitney. A significância estatística levada em consideração foi de 

p<0,05.  

Para comparação da expressão entre os mediadores químicos foi 

utilizado o teste de hipótese não paramétrico de Friedman e o teste de 

comparação múltipla de Wilcoxon com a correção de Bonferroni para p<0,005. 

 

 

 

 

 

 



7. RESULTADOS 
_______________________________________________________________ 
 

A avaliação demográfica dos 27 casos incluídos no estudo demonstrou que 

a média de idade dos indivíduos foi de 51,7±14,3 anos, sendo que o mais novo 

apresentava 32 anos e o mais velho 78 anos de idade. Em relação ao gênero, 20 

pacientes (74%) eram mulheres e 7 (26%) eram homens.  

A verificação da sintomatologia revelou que 15 (55,5%) casos eram 

sintomáticos e 12 (44,5%) assintomáticos. Para a presença de sinal clínico foi 

observado que 10 (37%) casos apresentavam fístula e 17 (63%) não a 

apresentavam. Em relação ao tempo de tratamento endodôntico realizado 

prévio a cirurgia perirradicular, 15 (55,5%) casos apresentavam tempo  ≤ 4 

anos e 12 (44,5%) apresentavam tempo  > 4 anos (Figura 4). 

      

Figura 4: Distribuição das variáveis sintoma, sinal clínico (fístula) e tempo de tratamento 
endodôntico antes do procedimento cirúrgico para cistos e granulomas perirradiculares. 

 

Ao analisar as lesões perirradiculares nos exames tomográficos, foi 

possível observar que 18 casos (66,6%) se localizavam na maxila e 9 (33,4%) na 

3 

12 

4 

6 

3 

12 

cisto  granuloma cisto  granuloma cisto  granuloma

sintomáticos fistulados   tratamento endodôntico ≤ 4 
anos 



mandíbula. Para a posição na arcada dentária, 18 casos (66,6%) estavam em 

posição anterior e 9  (33,4%) em posição posterior. Em relação ao diâmetro, 09 

(33,4%) lesões foram classificadas como pequenas e 18 (66,6%) casos como 

grandes (Figura 5). 

 

 

 

 

Figura 5: Distribuição das variáveis localização (A), posição na arcada (B) e diâmetro (C) para 
cistos e granulomas perirradiculares. 
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A avaliação da expressão de citocinas pró-inflamatórias (Figura 6) e anti-

inflamatórias (Figura 7) nas imagens obtidas através de imunohistoquímica 

(Figuras 8 e 9) em granulomas perirradiculares revelou que: IL-1β: 70% focal, 

25% fraco a moderado e 5% forte; IL-6: 85% focal e 15% fraco a moderado; 

TNF-α: 90% focal e 10% fraco a moderado; IL-4: 15% focal, 80% fraco a 

moderado e 5% forte; TGF-β: 70% focal, 10% fraco a moderado e 20% forte; 

IFN-γ: 75% focal e 25% fraco a moderado. Não houve amostras negativas para 

os marcadores avaliados. 

 

 

IL-1β focal IL-1β fraco a moderado IL-1β forte 

IL-6 focal IL-6 fraco a moderado

A 

B 



 

Figura 6: Expressão de citocinas pró-inflamatórias em granulomas perirradiculares. A: IL-1β, B: 
IL-6, C: TNF-α. 
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TGF-β focal TGF-β fraco a moderado TGF-β forte 
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Figura 7: Expressão de citocinas anti-inflamatórias em granulomas perirradiculares. A: IL-4, B: 
TGF-β, C: IFN-γ. 
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Figura 8: Fotomicrografias de cortes histológicos com marcação positiva para citocinas pró-
inflamatórias em granulomas perirradiculares (imunoperoxidase; 40x). A: IL-1β, B: IL-6, C: TNF-
α.  
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Figura 9: Fotomicrografias de cortes histológicos com marcação positiva para citocinas anti-
inflamatórias em granulomas perirradiculares (imunoperoxidase; 40x). A: IL-4, B: TGF-β, C: 
IFN-γ. 

 

A comparação das citocinas pró-inflamatórias com as anti-inflamatórias 

em granulomas perirradiculares revelou diferença significativa entre IL-4 x IL-6 

(p=0,001) e IL-4 x TNF-α (p=0,001). Esses dados podem ser observados na 

tabela 1. 

 

Tabela 1: Comparação múltipla entre as citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias em 
granulomas perirradiculares. 

Teste de comparação múltipla de Wilcoxon com a correção de Bonferroni para p<0,005. Os 
valores estão expressos em média ± desvio padrão. 

 

Através da comparação entre a expressão das citocinas pró-

inflamatórias e anti-inflamatórias com os dados clínicos e imaginológicos 

Citocinas IL-4 TGF-β IFN-γ

IL-1β 0,55±0,53 - 1,00±0,53 0,55±0,53 - 0,31±0,44 0,55±0,53 - 0,42±0,40

IL-6  0,10±0,23 - 1,00±0,53  0,10±0,23 - 0,31±0,44 0,10±0,23 - 0,42±0,40

TNF-α  0,57±0,45 - 1,00±0,53  0,57±0,45 - 0,31±0,44  0,57±0,45 - 0,42±0,40 

C 



granulomas perirradiculares, foi possível constatar relação significativa apenas 

entre TNF-α e diâmetro < 5mm da LP (p=0,017). Esses dados podem ser 

observados na tabela 2. 

 

Tabela 2: Comparação entre a expressão de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias e 
dados clínicos e imaginológicos em granulomas perirradiculares. 

Mann-Whitney Test, p≤0,05. Os valores estão expressos em média ± desvio padrão. 

 

Ao avaliar a expressão das citocinas pró-inflamatórias (Figura 10) e anti-

inflamatórias (Figura 11) nas imagens obtidas através de imunohistoquímica 

(Figuras 12 e 13) em epitélio de cistos constatou-se que: IL-1β: 57% focal, 

28,5% fraco a moderado e 14,5% forte; IL-6: 100% focal; TNF-α: 43% focal e 

57% fraco a moderado; IL-4: 14% focal, 57% fraco a moderado e 29% forte; 

TGF-β: 57% focal e 43% fraco a moderado; IFN-γ: 85,5% focal e 14,5% fraco a 

moderado. Não houve amostra negativa para os marcadores avaliados. 

DADOS CLÍNICOS CITOCINAS PRO-INFLAMATÓRIAS CITOCINAS ANTI-INFLAMATÓRIAS

IL-1β IL-6 TNF-α IL-4 TGF-β IFN-γ

Sintomas

presença 0,48±0,52 0,30±0,10 0,26±0,17 0,68±0,34 0,58±0,72 0,43±0,22

ausência 0,17±0,22 0,27±0,28 0,32±0,31 0,90±0,26 0,47±0,62 0,37±0,19

Sinais

presença 0,56±0,61 0,33±0,24 0,23±0,19 0,90±0,30 0,56±0,59 0,40±0,17

ausência 0,27±0,34 0,27±0,16 0,31±0,25 0,71±0,33 0,52±0,71 0,41±0,22

Tempo de tratamento

≤ 4 anos 0,45±0,52 0,33±0,19 0,25±0,15 0,80±0,22 0,46±0,68 0,38±0,13

> 4 anos 0,22±0,27 0,22±0,16 0,35±0,33 0,72±0,45 0,65±0,66 0,45±0,29

Diâmetro

< 5MM 0,28±0,40 0,33±0,20 0,42±0,27 0,66±0,41 0,55±0,66 0,40±0,14

≥ 5MM 0,41±0,49 0,25±0,18 0,18±0,14 0,85±0,22 0,52±0,70 0,41±0,26



 

 

 

Figura 10: Expressão de citocinas pró-inflamatórias em epitélio de cistos perirradiculares. A: IL-
1β, B: IL-6, C: TNF-α. 
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Figura 11: Expressão de citocinas anti-inflamatórias em epitélio de cistos perirradiculares. A: 
IL-4, B: TGF-β, C: IFN-γ. 
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Figura 12: Fotomicrografias de cortes histológicos com marcação positiva para citocinas pró-
inflamatórias em epitélio de cistos perirradiculares (imunoperoxidase; 40x). A: IL-1β, B: IL-6, C: 
TNF-α.  
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Figura 13: Fotomicrografias de cortes histológicos com marcação positiva para citocinas anti-
inflamatórias em epitélio de cistos perirradiculares (imunoperoxidase; 40x). A: IL-4, B: TGF-β, 
C: IFN-γ. 
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A avaliação da expressão das citocinas pró-inflamatórias (Figura 14) e 

anti-inflamatórias (Figura 15) nas imagens obtidas através de imunohistoquímica 

(Figuras 16 e 17) em tecido conjuntivo de cistos perirradiculares demonstrou 

que: IL-1β: 71% focal e 29% forte; IL-6: 86% focal e 14% fraco a moderado; 

TNF-α: 43% focal e 57% fraco a moderado; IL-4: 28,5% focal, 57% fraco a 

moderado e 14,5% forte; TGF-β: 71% focal, 14,5% fraco a moderado e 14,5% 

forte; IFN-γ: 57% focal e 43% fraco a moderado. Não houve amostras 

negativas para os marcadores avaliados. 
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Figura 14: Expressão de citocinas pró-inflamatórias em tecido conjuntivo de cistos 
perirradiculares. A: IL-1β, B: IL-6, C: TNF-α. 
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Figura 15: Expressão de citocinas anti-inflamatórias em tecido conjuntivo de cistos 
perirradiculares. A: IL-4, B: TGF-β, C: IFN-γ. 
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Figura 16: Fotomicrografias de cortes histológicos com marcação positiva para citocinas pró-
inflamatórias em tecido conjuntivo de cistos perirradiculares (imunoperoxidase; 40x). A: IL-1β, 
B: IL-6, C: TNF-α.  
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Figura 17: Fotomicrografias de cortes histológicos com marcação positiva para citocinas anti-
inflamatórias em tecido conjuntivo de cistos perirradiculares (imunoperoxidase; 40x). A: IL-4, B: 
TGF-β, C: IFN-γ.  

 

A comparação das citocinas pró-inflamatórias com as anti-inflamatórias 

em cistos perirradiculares revelou diferença significativa entre IL-6 x IL-4 

(p=0,001) e IL-6 x IFN-γ (p=0,004). Esses dados podem ser observados na 

tabela 3. 

 
Tabela 3: Comparação múltipla entre as citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias em 

cistos perirradiculares. 

Teste de comparação múltipla de Wilcoxon com correção de Bonferroni para p<0,005. Os 
valores estão expressos em média ± desvio padrão. Foram avaliados os tecidos epitelial e 
conjuntivo dos cistos perirradiculares (n=14). 

 

Na comparação entre a expressão das citocinas pró-inflamatórias e anti-

inflamatórias com os dados clínicos e imaginológicos cistos perirradiculares, foi 

Citocinas IL-4 TGF-β IFN-γ

IL-1β 0,36±0,44 - 0,77±0,32 0,36±0,44 - 0,54±0,66 0,36±0,44 - 0,41±0,21

IL-6  0,29±0,18 - 0,77±0,32  0,29±0,18 - 0,54±0,66  0,29±0,18 - 0,41±0,21

TNF-α 0,29±0,23 - 0,77±0,32 0,29±0,23 - 0,54±0,66 0,29±0,23 - 0,41±0,21 

A
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possível constatar relação significativa apenas entre TGF-β e o tempo de 

tratamento endodôntico realizado ≤ 4 anos  (p = 0,045). Esses dados podem 

ser observados na tabela 4. 

 
Tabela 4: Comparação entre a expressão de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias e 

dados clínicos e imaginológicos em cistos perirradiculares. 

Mann-Whitney Test, p<0,05. Os valores estão expressos em média ± desvio padrão. Foram 
avaliados os tecidos epitelial e conjuntivo dos cistos perirradiculares (n=14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS CLÍNICOS CITOCINAS PRO-INFLAMATÓRIAS CITOCINAS ANTI-INFLAMATÓRIAS

IL-1β IL-6 TNF-α IL-4 TGF-β IFN-γ

Sintomas

presença 0,66±0,45 0,33±0,08 0,43±0,46 1,10±0,53 0,40±0,53 0,43±0,40

ausência 0,47±0,60 0,15±0,29 0,67±0,45 0,92±0,55 0,25±0,38 0,42±0,43

Sinais

presença 0,47±0,60 0,15±0,29 0,67±0,45 0,92±0,55 0,25±0,38 0,42±0,43

ausência 0,66±0,45 0,33±0,08 0,43±0,46 1,10±0,53 0,40±0,53 0,43±0,40

Tempo de tratamento

≤ 4 anos 0,83±0,51 0,00±0,00 0,76±0,46 1,03±0,52 0,53±0,48 0,43±0,40

> 4 anos 0,35±0,47 0,17±0,29 0,42±0,42 0,97±0,57 0,15±0,35 0,42±0,43



8. DISCUSSÃO 
_______________________________________________________________ 

 

Embora a literatura relate a participação das citocinas pró-inflamatórias e 

anti-inflamatórias no desenvolvimento e reparo de lesões perirradiculares 

(FIORENTINO et al., 1991; KAWASHIMA & STASHENKO, 1999; TYLER et al., 

1999), pouco se conhece sobre a relação destes mediadores químicos com as 

manifestações clínicas e imaginológicas da patologia perirradicular.  

A metodologia utilizada na realização do ensaio de imunohistoquímica já 

foi descrita anteriormente (AJUZ et al., 2014; BRAKS et al., 2014), assim como 

aquela empregada para a avaliação da expressão dos mediadores químicos 

(BRAKS et al., 2014; ARMADA et al., 2015). Entretanto, a comparação dos 

dados imunohistoquímicos com dados clínicos e imaginológicos precede a 

relevância desse estudo. 

As análises qualitativas da expressão das citocinas demonstraram que 

todas apresentaram um maior percentual de marcação focal e leve/moderado. 

Estes resultados podem ser justificados pela composição da amostra utilizada. 

Foram selecionados lesões perirradiculares inflamatórias crônicas, que 

estavam associadas à elementos dentários com retratamento endodôntico 

realizado com pelo menos um ano.  

Por se tratar de infecções persistentes, esses canais, frequentemente 

estão colonizados por uma microbiota com menor quantidade e variedade de 

espécies de MO quando comparada a uma infecção intrarradicular primária 

(SIQUEIRA JR, 2002; MARINHO et al., 2015) e possivelmente uma menor 

concentração de fatores de virulência, induzindo assim a uma resposta 



inflamatória mais equilibrada, com o dinamismo entre os mediadores químicos 

pró e anti-inflamatórios tornando-se mais estável.  

Acredita-se que no presente estudo, houve um equilíbrio entre os 

mediadores químicos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios que resultou na 

menor ativação destes. 

Através das análises quantitativas, foi observado que IL-4 foi o mediador 

químico com maior expressão. Tal fato pode estar relacionado com o processo 

inflamatório crônico das amostras utilizadas.  A ação anti-inflamatória de IL-4 

na patogênese de lesões perirradiculares consiste principalmente na 

diminuição da produção de citocinas pró-inflamatórias, como de IL-1β e TNF-α 

(MARTINHO et al., 2010), protegendo assim o tecido perirradicular da 

reabsorção óssea (FIORENTINO et al., 1991; KAWASHIMA & STASHENKO, 

1999; KABASHIMA et al., 2001).  

Apesar da elevada expressão de IL-4 no estudo, esta citocina não pode 

ser relacionada com nenhum dos dados clínicos e imaginológicos. Sugere-se 

que IL-4 possua uma função mais regulatória na participação no processo 

inflamatório das lesões perirradiculares. 

A IL-6 foi o mediador químico com menor expressão, inclusive nas em 

lesões perirradiculares sintomáticas e de maiores dimensões discordando de 

GAZIVODA et al. (2009). No entanto, BALTO et al. (2001) concluíram que ratos 

geneticamente incapazes de produzir IL-6  apresentaram aumento da 

destruição óssea. Tal fato sugere que a IL-6 possui funções pró-inflamatória e 

anti-inflamatória. O efeito final depende das células-alvo e da sua relação com 

as outras citocinas. 



BRACKS et al. (2014) encontraram em seu estudo que a IL-6 não é o 

mediador mais importante na reabsorção óssea em cistos perirradiculares. Os 

achados deste estudo reforçam a participação de mastócitos, macrófagos no 

processo de reabsorção e suportam a evidência que a IL-6 é produzido 

principalmente pelos macrófagos, e que parece ser menos associada com 

reabsorção óssea com a progressão das lesões. 

O TGF-β se caracterizou por maior percentual de marcações focal e 

fraco/moderado. Estes resultados sugerem um equilíbrio nos níveis de 

citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, durante o processo crônico 

inflamatório. Observa-se que tais mediadores contribuem para o reparo tecidual 

através da inibição da reabsorção óssea e da estimulação da síntese de 

colágeno, neo vascularização e proliferação de fibroblasto (TYLER et al., 

1999).  

Houve correlação entre TGF-β e cistos perirradiculares persistentes com 

tempo de tratamento endodôntico ≤ 4 anos. O presente estudo corrobora com 

DANIN et al. (2000) e ANDRADE et al. (2013) que sugerem o possível papel do 

TGF-β na estabilização das lesões perirradiculares através de seus efeitos 

imunossupressores e reguladores na inflamação.  

A expressão de IL-1β apresentou elevado percentual de marcações 

focal e fraco/moderado, caracterizando o processo crônico inflamatório 

presente nas lesões perirradiculares avaliadas. Estes resultados corroboram 

com MATSUMOTO et al. (1998), que em estudo imunohistoquímico de lesões 

perirradiculares de murinos, observaram que as células que expressam IL-1β  

se encontravam adjacentes a muitos osteoclastos durante a fase aguda da 



lesão. Por outro lado, havia significativamente menos células que expressam 

IL-1β durante a fase crônica. 

Não foram observadas correlações entre IL-1β e as manifestações 

clínicas diferentemente dos estudos de KUO et al. (1998) e GAZIVODA et al. 

(2009) que relataram altas concentrações desta citocina em exsudatos de 

lesões sintomáticas demonstrando sua relação com a inflamação.  

O TNF-α neste estudo apresentou menor expressão tanto em 

granulomas quanto em cistos.  Apesar disso, houve correlação entre TNF-α e 

lesões com diâmetro < 5mm para granulomas. Segundo CHANG et al. (2003), 

este mediador possui capacidade de indução de reabsorção óssea, através da 

ativação de osteoclastos e da estimulação de mediadores que destroem a 

matriz extracelular do tecido ósseo. É provável que nos granulomas 

perirradiculares avaliados, a atividade de TNF-α na remodelação possa estar 

ativa, porém controlada pelo equilíbrio com os outros mediadores químicos 

anti-inflamatórios. 

Observou-se fraca presença de IFN-γ tanto para granulomas quanto 

para cistos. Sugere-se que mesmo em níveis reduzidos, esta citocina exerceu 

efeito protetor sobre a patogênese da reabsorção óssea perirradicular. De 

acordo com TAKAYANAGI (2005), IFN-γ é fundamental para a supressão da 

reabsorção óssea patológica associada com inflamação porque inibe a ativação 

dos osteoclastos maduros e a reabsorção óssea estimulada por IL-1 e TNF. No 

presente estudo foi verificado significância na comparação entre IFN-γ e IL-6 

em cistos. Este fato demonstra o dinamismo entre as citocinas pró e anti-

inflamatórias atuantes nas lesões perirradiculares.  



Na comparação entre a expressão dos mediadores químicos e dados 

clínicos e imaginológicos, foi observado neste estudo relação com significância 

estatística apenas entre TNF-α e granulomas com diâmetro < 5mm e TGF-β e 

cistos perirradiculares persistentes com tempo de tratamento endodôntico ≤ 4 

anos.  

MARTINHO et al. (2012) sugeriram uma relação entre tamanho da lesão 

e exsudação com a presença de IL-6 e TNF-α respectivamente. Porém, 

diversos outros estudos (ATAOGLU et al., 2002; PRSO et al., 2006; 

GAZIVODA et al., 2009) avaliaram a expressão de TNF-α com a presença de 

sintomas em lesões perirradiculares. Não encontraram significância estatística 

concordando com os resultados encontrados neste estudo.  

Estudos apontaram significância entre IL-6 e lesões sintomáticas (PRSO 

et al., 2006; SÁ et al., 2007; AZUMA et al., 2014), assim como para IL-1β (KUO 

et al., 1998; GAZIVODA et al., 2009). Enquanto isso LIM et al. (1994) não 

encontraram qualquer diferença significativa nos níveis de IL-1β entre lesões 

perirradiculares com diferentes características clínicas. E em um estudo de 

COLIĆ et al. (2009) sugeriram uma relação entre lesões perirradiculares 

sintomáticas e presença de infiltrado neutrofílico com IL-17 e IFN-γ. 

As diversas contradições existentes entre os artigos encontrados na 

literatura relacionando a expressão de citocinas pró-inflamatórias e anti-

inflamatórias em lesões perirradiculares com manifestações clínicas e 

imaginológicas,  o que nos leva a crer que muitos estudos ainda precisam ser 

realizados para que esta relação possa ser totalmente elucidada. 

 

 



9. CONCLUSÕES 
_______________________________________________________________ 
 

Através deste estudo pode-se concluir que: 

 Houve equilíbrio entre a expressão de citocinas pró-inflamatórias e anti-

inflamatórias associadas ao processo inflamatório crônico perirradicular. 

 A marcação de IL-4 foi maior e de IL-6 menor em todos os cistos e 

granulomas perirradiculares.  

 A comparação entre a expressão das citocinas anti-inflamatórias e pró-

inflamatórias com dados clínicos e imaginológicos evidenciou uma 

relação entre TNF-α e granulomas com diâmetro < 5mm e entre TGF-β e 

cistos perirradiculares com tempo de tratamento endodôntico < 4 anos.  
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Resumo

A etiologia das lesões perirradiculares e suas 

diferentes manifestações clínicas já estão bastante 

esclarecidas, porém o tratamento dos cistos radicula-

res ainda é um assunto controverso na Odontologia. O 

objetivo deste trabalho é realizar uma análise crítica, 

baseada na literatura, sobre o tratamento de cistos 

radiculares, buscando evidências que demonstrem 

que os cistos radiculares podem ser eliminados após 

tratamento endodôntico. Os cistos podem ser dividi-

dos em: cistos em bolsa e cistos verdadeiros, sendo 

que os cistos em bolsa respondem ao tratamento en-

dodôntico, enquanto os cistos verdadeiros somente 

podem ser tratados através da cirurgia perirradicular. 

Pode-se concluir que sendo o agente microbiano o 

responsável pelas lesões perirradiculares, a maioria 

destas lesões, incluindo os cistos, regridem após a 

intervenção endodôntica não cirúrgica.

Palavras-chave: cistos perirradiculares; trata-

mento endodôntico; cisto verdadeiro; cisto em bolsa.

Abst RAc t

The etiology of apical periodontitis and its diffe-

rent clinical manifestations are already well versed, 

but the treatment of radicular cysts is still a controver-

sial subject in Dentistry. The e aim of this study is to 

perform a critical analysis based on literature regar-

ding treatment of radicular cysts, seeking evidence 

demonstrating that the radicular cysts can be elimi-

nated after endodontic treatment. The cysts can be 

divided in: Apical Pocket Cysts and true cysts. Apical 

pocket cysts respond to endodontic treatment, while 

true cysts can only be treated by periradicular surgery. 

It can be concluded that since the microbial agent is 

responsible for the apical periodontitis, the majority of 

these lesions, including cysts regress after nonsurgi-

cal endodontic therapy.

Keywords: periradicular cysts; endodontic treat-

ment; true cyst; apical pocket cyst.

 Radicular cysts may heal af er endodontic treatment?

Introdução

A 
etiologia das lesões perirradiculares e suas diferentes manifestações 

clínicas já estão bastante esclarecidas, porém o tratamento dos cistos 

radiculares ainda é um assunto controverso na Odontologia.

Cistos radiculares são cistos inf amatórios localizados na região perirradi-

cular de um dente despolpado, caracterizada pela formação de uma cavidade 

patológica, circundada por epitélio e uma cápsula constituída por tecido con-

juntivo, encerrando em seu interior um material f uido ou semissólido (13, 17).

Há algumas décadas acreditava-se que os cistos radiculares compreen-

diam 42 a 44% das lesões apicais (3), porém estudos mais recentes têm apre-

sentado taxas menores com frequências variando de 15% (13) a 32% (15). 

O tratamento dos cistos ainda não está bem estabelecido na literatura, 

não havendo concordância se o mesmo deve ser cirúrgico ou não cirúrgico. 

Alguns autores defendem que, se a infecção endodôntica é eliminada, o siste-

ma imunológico é capaz de promover a reparação da lesão, enquanto outros 

acreditam que a intervenção cirúrgica é invariavelmente necessária (3, 11, 18).

Estudos têm mostrado (3, 8) que um alto percentual de lesões radiculares 

desaparece ou reduz de tamanho após tratamentos endodônticos conven-

cionais. Esta considerável redução ou eliminação de lesões perirradiculares, 

após tratamento endodôntico, sugere ser esta uma opção terapêutica viável 

para o tratamento dos cistos radiculares. 

Baseado nesta teoria o objetivo deste trabalho é realizar uma análise crí-

tica sobre o tratamento de cistos radiculares, buscando evidências que de-

monstrem que os cistos radiculares podem ser eliminados após tratamento 

endodôntico, além de discutir os mecanismos envolvidos neste processo.

Etiopatogenia dos Cistos Radiculares
Os cistos perirradiculares são os cistos odontogênicos mais comuns (6). Al-

guns autores af rmam que os cistos são oriundos de um granuloma apical, tendo 

a sua formação relacionada à presença de restos epiteliais de Mallassez (22, 19, 13).  

A função exata dos restos epiteliais de Malassez (REM), resultantes da 

degradação da bainha epitelial de Hertwig, é desconhecida (9), no entanto a 

sua relação com a formação dos cistos perirradiculares já foi discutida (22), 

apesar de não haver evidências que comprovem a sua participação.

Usando cortes histológicos seriados, NAIR (13) constatou que 52%  das le-

sões perirradiculares apresentavam proliferação epitelial, no entanto apenas 

15% foram realmente classif cadas como cistos. Parece haver uma presença 

frequente de células epiteliais nas lesões apicais, a questão a ser discutida é 

como estas células podem participar da formação das lesões císticas.

Várias teorias têm sido propostas como a possível causa de  formação de 

cistos apicais. A primeira delas é a teoria da def ciência nutricional, que de-

fende que com o crescimento tridimensional das ilhas de células epiteliais, 

as células localizadas no centro vão f car longe da fonte de nutrição, sofren-

do degeneração e necrose por liquefação. Nesta área teria início a cavidade 

cística. A segunda teoria defende que quando ocorre um abscesso no tecido 

conjuntivo, as células epiteliais se organizam e envolvem a área infectada for-

mando a cápsula do cisto. A última teoria é a da fusão das células epiteliais. 
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along curved canals after preparation with two nickel-titanium (NiTi) 

rotary systems, Twisted File Adaptive (SybronEndo, Orange, CA, USA) and 

BT-RaCe (KFG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Switzerland).  

Methods: Forty resin training blocks with curved canals were filled with 

ink and divided into two groups according to the instrumentation 

technique. Preinstrumentation images were acquired by using a 

stereomicroscope. A specialist in endodontics prepared all the canals up 

to an instrument #35/0.04 at the terminus of the canal. 

Postinstrumentation images were captured using the same conditions, and 

the images were superimposed. The amount of resin removed was measured at 

8 different points, beginning at the apical terminus of the canal. 

Differences in the mesial and distal aspects were measured to evaluate 

the occurrence of deviation. 

Results: Intragroup analysis showed that both instrumentation techniques 

promoted some deviation at all levels. BT-RaCe showed significantly lower 

deviation at 0 and 4-mm levels than Group TFA. On the other hand the TFA 

system showed better performance at level 6 when compared with BT-RaCe 

system.  

Conclusions: The results of this study demonstrated that none of the NiTi 

tested systems were able to instrument curved canals simulated in resin 

blocks without some deviation during the preparation. There is still need 

for continued improvement in the performance of endodontic files during 

instrumentation of curved root canals. 
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blocks have been widely used in investigations (14,17,18,19). Although 91% of 

endodontists use sodium hypochlorite (NaOCl) as their primary irrigant, sterile 

water was used in this study to avoid any possible effects that NaOCl might 

have on the resin blocks. Due to the differences between resin and dentin, care 

should be taken when extrapolating the results (20,21,22).  

At present, several studies have applied micro computed tomography as 

a method to evaluate the effects of canal preparation as it provides a three-

dimensional view of instrumentation (23,24,25,26). One of the main difficulties 

with selecting a sample for the experiment is, however, to standardize teeth for 

inclusion in the research. By using resin blocks, the technique of superimposing 

preoperative and postoperative canal images is easily applied. 

Both endodontic NiTi systems used in this study were developed 

recently, therefore, the performance of the TFA and BT-RaCe systems during 

preparation of simulated curved canals has not yet been compared. According 

to manufacturers, the instruments were designed to: enhance their properties; 

improve resistance; flexibility; and enable canal preparation with less deviation. 

The TFA system uses the Twisted File instrument that has a triangular cross-

section, with the specific Elements Motor, featuring adaptive motion, changing 

the file motion based on the load applied. That is, it adapts to canal condition 

based on the amount of pressure on the instrument. When no load is applied it 

rotates continuously in a clockwise direction. When some load is applied it 

changes to a reciprocating motion, 370º forward and 50º backwards (12). The 

manufacturer of the newly introduced BT-RaCe system claims that it has: 

improved cutting efficiency; presents double cutting edges at the tip, provides  

safe instrumentation that ensures that the canal anatomy is respected; and also 

provides electropolishing surface treatment. In this study, at the 0-mm level (the 

WL), BT-RaCe performed significantly better than TFA, confirming the BT-RaCe 

manufacturer’s information. In another study, Capar et al (6), found similar 

results of the systems tested: Protaper Universal (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Switzerland); Protaper Next (Dentsply Maillefer); TFA; Reciproc 

(VDW, Munich, Germany); and WaveOne (Dentsply Maillefer), after analyzing 

the curved mesial root preparations in mandibular molars, with no statistically 

significant difference among the groups. However, the cutting ability of 

endodontic files is a complex interrelationship of different parameters such as 
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Table 2. 

Levels 

TFA P  value BT-RaCe P value 

0 – 1 < 0.05 0 – 1 ns 

0 – 2 < 0.05 0 – 2 ns 

0 – 3 < 0.05 0 – 3 ns 

0 – 4 < 0.05 0 – 4 < 0.05 

0 – 5 < 0.05 0 – 5 < 0.05 

0 – 6 < 0.05 0 – 6 < 0.05 

0 – 7 < 0.05 0 – 7 ns 

1 – 2 ns 1 – 2 ns 

1 – 3 ns 1 – 3 ns 

1 – 4 < 0.05 1 – 4 < 0.05 

1 – 5 < 0.05 1 – 5 < 0.05 

1 – 6 < 0.05 1 – 6 < 0.05 

1 – 7 < 0.05 1 – 7 ns 

2 – 3 ns 2 – 3 ns 

2 – 4 < 0.05 2 – 4 < 0.05 

2 – 5 < 0.05 2 – 5 < 0.05 

2 – 6 ns 2 – 6 < 0.05 

2 – 7 ns 2 – 7 ns 

3 – 4 < 0.05 3 – 4 < 0.05 

3 – 5 < 0.05 3 – 5 < 0.05 

3 – 6 ns 3 – 6 < 0.05 

3 – 7 ns 3 – 7 ns 

4 – 5 < 0.05 4 – 5 < 0.05 

4 – 6 < 0.05 4 – 6 < 0.05 

4 – 7 < 0.05 4 – 7 < 0.05 

5 – 6 < 0.05 5 – 6 ns 

5 – 7 < 0.05 5 – 7 < 0.05 

6 – 7 ns 6 – 7 < 0.05 

TFA: Twisted File Adaptive; ns: not significant. 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


