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RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar e comparar a expressão imunohistoquímica de RANK, 

RANKL e OPG em diferentes compartimentos teciduais e no infiltrado 

inflamatório de cistos perirradiculares.  

Materiais e Métodos: Foram selecionados para este estudo 40 espécimes 

teciduais de cistos perirradiculares. Secções de 5 micrômetros de todos os 

casos foram corados com hematoxilina-eosina e analisados sob microscopia 

óptica. Cortes teciduais montados em lâminas silanizadas foram utilizados para 

realizar reações imunohistoquímicas com anticorpos anti-RANK, anti-RANKL e 

anti-OPG através técnica da imunoperoxidase.  

Resultados: A análise isolada de cada marcador por área da lesão revelou 

que não houve diferença significativa na expressão de RANK, RANKL e OPG 

nos epitélios normal e hiperplásico. No tecido conjuntivo foi observada uma 

maior expressão tanto de RANK (p<0.001) como de RANKL (p<0.001) no 

infiltrado crônico em relação ao agudo, não havendo diferença em relação à 

expressão de OPG. Comparando os marcadores por área da lesão cística foi 

verificado nas áreas de epitélio normal quanto no hiperplásico maior expressão 

de RANK em relação à expressão de OPG. Também foi observada diferença 

significativa entre a expressão de RANKL e a de OPG no epitélio normal 

(p<0.05). No tecido conjuntivo foi observada maior expressão de RANK em 

relação à OPG no infiltrado crônico (p<0.001), à OPG no infiltrado misto 

(p<0.001) e a RANKL no infiltrado misto (p<0,001). A expressão de RANKL no 

infiltrado crônico foi maior em relação à expressão de RANK no infiltrado misto 

(p<0.001). A expressão de RANKL no infiltrado crônico foi maior em relação à 

expressão de OPG no infiltrado crônico (p<0.001) e à expressão de OPG no 

infiltrado misto (p<0.001).  

Conclusão: Os resultados demonstraram que o tipo de infiltrado inflamatório 

existente em cistos perirradiculares parece influenciar a expressão de RANK, 

RANKL e OPG, sendo o infiltrado crônico possivelmente mais passível à 

atividade osteolíca por apresentar maior expressão de RANKL do que de OPG. 

Palavras-chave: Receptor ativador de fator nuclear-κB, RANK ligante, 

osteoprotegerina, cisto perirradicular. 



ABSTRACT 

Aim: Evaluate and compare the immunohistochemical expression of RANK, 

RANKL and OPG in different tissue compartments and in the inflammatory 

infiltrate in periradicular cysts. 

Methods: Tissue specimens of 40 periradicular cysts were selected for the 

study. Hematoxylin and eosin stained sections from all cases were analyzed 

under light microscopy and sections on silanized slides were used for 

immunohistochemical reactions with anti-RANK, anti-RANKL and anti-OPG 

antibodies by the immunoperoxidase technique. 

Results: The isolated analysis of each marker per area of the lesion revealed 

that there was no significant difference in the expression of RANK, RANKL and 

OPG in the epithelial tissues of normal thickness and in hyperplastic epithelial 

tissues. In connective tissue, higher expression of both RANK (p<0.001) and 

RANKL (p<0.001) were observed in the chronic infiltrate, in comparison with 

acute infiltrate, and there was no difference in OPG expression. In the 

comparison between the markers per area of cystic lesion, higher expression of 

RANK in comparison with OPG expression was verified both in the areas of 

normal epithelium and those of hyperplastic epithelium. In addition, significant 

difference was observed between the expression of RANKL and OPG in the 

normal epithelium (p<0.05). In connective tissue, higher expression of RANK in 

comparison with OPG was observed in chronic infiltrate (p<0.001), in 

comparison with OPG in mixed infiltrate (p<0.001) and with RANKL in mixed 

infiltrate (p<0.001). RANKL expression in chronic infiltrate was higher in 

comparison with RANK expression in mixed infiltrate (p<0.001). RANKL 

expression in chronic infiltrate was higher in comparison with OPG expression 

in chronic infiltrate (p<0.001), and in comparison with OPG expression in mixed 

infiltrate (p<0.001).  

Conclusions: The type of infiltrate existent in periradicular cysts appears to 

influence the expression of  RANK, RANKL and OPG, with the chronic infiltrate 

possibly being the more likely to show osteolytic activity because it presented 

higher expression of RANKL than of OPG.   

Key Words: Receptor activator of nuclear factor-κB, RANK ligand, 

osteoprotegerin, periradicular cyst. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A resposta inflamatória a uma infecção endodôntica proveniente dos 

canais radiculares pode levar à reabsorção óssea progressiva na região 

perirradicular (WANG et al., 1997; TAKAYANAGI, 2005). A presença de 

biofilme intra ou extra-radicular induz a migração de células que participam do 

processo inflamatório crônico, como macrófagos e linfócitos T, que iniciam a 

reabsorção óssea por meio da liberação de citocinas (SIQUEIRA, 2011a).  

Receptor ativador do fator nuclear κB ligante (receptor activator of 

nuclear factor-κB ligand - RANKL) é uma citocina residente na membrana dos 

osteoblastos e dos seus precursores que reconhecem o receptor ativador do 

fator nuclear κB (receptor activator of nuclear factor-κB - RANK) nos 

macrófagos da medula óssea, permitindo sua diferenciação em osteoclastos 

(KIKUTA et al., 2013). Embora a expressão fisiológica ocorra principalmente 

por células mesenquimais da linhagem dos osteoblastos, RANKL é produzido 

em abundância por linfócitos T em processos inflamatórios, podendo ser 

clivado da membrana celular e se apresentar como um ligante solúvel (BOYLE 

et al., 2003; THEOLEYRE et al., 2004; TEITELBAUM, 2007; HUNG et al., 

2013).  

Osteoprotegerina (OPG) é uma citocina secretada por muitos tipos 

celulares, dentre os quais osteoblastos. É um fator que inibe fortemente a 

proliferação e a diferenciação de osteoclastos e a reabsorção óssea associada 

em situações patológicas (LACEY et al., 1998; TEITELBAUM, 2007; BOYCE & 

XING, 2008). A OPG atua como um receptor decodificador solúvel que 



compete com RANK por RANKL para inibir a osteoclastogênese e a ativação 

de osteoclastos (SIQUEIRA, 2011a). A maioria dos fatores que induz a 

expressão de RANKL por osteoblastos também regula a expressão de OPG 

(BOYCE & XING, 2008).  

Vários estudos (SABETI et al., 2005; MENEZES et al., 2006; DE 

MORAES et al., 2011; DE BRITO et al., 2012; SILVA et al., 2012; DE MATOS 

et al., 2013; LIU & PENG, 2013; WAN et al., 2014) avaliaram a presença de 

RANK, RANKL e OPG em lesões perirradiculares inflamatórias. Porém, a 

presença específica destas moléculas em diferentes compartimentos teciduais 

(epitélio e porções superficial e profunda do tecido conjuntivo) e no infiltrado 

inflamatório (crônico ou misto) de cistos perirradiculares ainda não foi 

totalmente estabelecida, dificultando o esclarecimento da sua função específica 

nestas entidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Lesão Perirradicular 

A lesão perirradicular é uma resposta inflamatória à infecção oriunda do 

sistema de canais radiculares que ocorre quando micro-organismos invadem e 

conseguem se estabelecer no interior dos canais, que contém polpa 

necrosada. A invasão microbiana pode ocorrer através de um processo de 

cárie, de um trauma dentário ou de algum procedimento iatrogênico 

(STASHENKO et al., 1998; FIGDOR & SUNDQVIST, 2007). Após a necrose da 

polpa, o canal radicular se torna um local propício para micro-organismos se 

estabelecerem, pois uma vez sem vascularização, células e moléculas de 

defesa do hospedeiro não conseguem alcançá-los (SUNDQVIST, 1992; 

SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008a). Os micro-organismos, além de viverem sob a 

forma planctônica no ambiente intracanal, também formam biofilmes que ficam 

aderidos às paredes do canal principal, ou podem se estabelecer no interior de 

canais secundários, istmos, reentrâncias e túbulos dentinários (MOLVEN et al., 

1991; SIQUEIRA, 2008; RICUCCI & SIQUEIRA, 2010). Desta forma, os 

patógenos, assim como seus produtos, alcançam os tecidos perirradiculares 

através do forame principal ou outras foraminas propiciando o aparecimento de 

uma reação inflamatória na região por parte do hospedeiro, denominada de 

lesão perirradicular (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008a), com reabsorção óssea 

concomitante na região (STASHENKO et al., 1992).  

No interior da lesão ocorre a liberação de uma série de citocinas, por 

células residentes do tecido conjuntivo e células imunológicas, tais como 



macrófagos, linfócitos B e T, plasmócitos, neutrófilos polimorfonucleares e 

mastócitos, em resposta à infecção intra ou extra-radicular (STASHENKO et 

al., 1992; KAWASHIMA & STASHENKO, 1999). O desenvolvimento da lesão 

nesta região tem, portanto, o intuito de manter os micro-organismos confinados 

no interior dos canais, evitando assim, a disseminação para outras partes do 

corpo (NAIR, 2004; METZGER & ABRAMOVITZ, 2008). A resposta inflamatória 

também tem o propósito de preparar a área danificada para o processo de 

reparo, com a eliminação de micro-organismos que por ventura egressem do 

canal e com a remoção do tecido degenerado (SIQUEIRA, 2011a).  

Quanto maior o número (a carga bacteriana) ou a virulência dos micro-

organismos que colonizam o espaço intracanal, maior a intensidade da 

agressão microbiana aos tecidos perirradiculares, e por consequência, maior a 

intensidade da resposta inflamatória nestes tecidos (SIQUEIRA & RÔÇAS, 

2007; SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008b). É possível observar que a destruição 

tecidual ocasionada pelo próprio processo inflamatório do hospedeiro é mais 

severa do que os danos causados pelos micro-organismos (STASHENKO et 

al., 1998; SIQUEIRA, 2011a).  

Fatores físicos e químicos, como sobreinstrumentação, extravasamento 

de cimento endodôntico para o tecido perirradicular ou de guta percha em 

casos de sobreobturação do canal radicular, podem induzir um processo 

inflamatório, mas não o mantêm (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2011). Entretanto, 

apenas a infecção proveniente dos canais radiculares tem a capacidade de 

manter a resposta inflamatória e/ou imunológica, ocasionando a lesão 

perirradicular. Os micro-organismos são considerados, desta forma, o principal 

fator etiológico da mesma (KAKEHASHI et al., 1965; SUNDQVIST, 1976). 



O equilíbrio ou desequilíbrio entre fatores relacionados ao tipo e 

quantidade de micro-organismos aos de defesa do hospedeiro pode resultar 

em diferenças na manifestação histopatológica da lesão perirradicular crônica 

(NAIR, 2004), podendo apresentar-se sob a forma de granuloma ou cisto, 

acompanhados de reabsorção óssea perirradicular (NAIR et al., 1996). 

Quando a inflamação aguda é eficaz em diminuir a intensidade da 

agressão oriunda dos canais radiculares, porém sem erradicá-la, havendo a 

cronificação da resposta inflamatória, inicia-se uma resposta de caráter 

específico, denominada resposta imunológica adaptativa (SIQUEIRA, 2011b). 

O granuloma perirradicular constitui a patologia de origem endodôntica mais 

comumente encontrada, sendo caracterizado por reabsorção óssea e 

substituição do osso por tecido granulomatoso, constituído por linfócitos, 

plasmócitos e macrófagos, e por elementos teciduais responsáveis pela  

reparação tecidual, como fibroblastos, fibras nervosas e vasos neoformados 

(METZGER & ABRAMOVITZ, 2008). As células imunocompetentes presentes 

no ligamento periodontal e no osso alveolar sintetizam e liberam mediadores 

químicos que induzem a reabsorção óssea na região, tais como IL-1α, IL-1β, 

fator de necrose tumoral - α (TNF-α), IL-6, fator estimulador de colônia de 

macrófagos (M-CSF), fator estimulador de colônia de granulócitos-macrófagos 

(GM-CSF) e prostaglandinas (PGs); e também mediadores que atuam na 

ativação e diferenciação de osteoclastos, como RANK, RANK-L e OPG. 

Através da reabsorção óssea, é criado um espaço para comportar um maior 

número de células de defesa, evitando que a infecção se dissemine para o 

osso e para o resto do corpo. O tecido granulomatoso que é formado apresenta 



uma camada de fibras colágenas em sua periferia, formando o granuloma 

perirradicular (SIQUEIRA et al., 2010).  

Em alguns casos ocorre uma proliferação epitelial formando fitas e 

ilhotas de epitélio no interior do granuloma (LIN et al., 2007), denominando-se 

granuloma epiteliado (SIQUEIRA et al., 2010). Após a deposição da dentina 

radicular, a bainha epitelial de Hertwig se desintegra e células epiteliais 

remanescentes permanecem no ligamento, denominando-se restos epiteliais 

de Malassez (LIN et al., 2007). Os restos epiteliais de Malassez apresentam 

receptores para fator de crescimento epidermal (EGF) que é uma citocina 

produzida por macrófagos ativados e que estimula a proliferação de células 

epiteliais, fibroblastos e células endoteliais. Além disso, fibroblastos 

estimulados por mediadores inflamatórios produzem fator de crescimento de 

ceratinócitos (KGF) que é outra citocina que estimula a atividade mitogênica 

nas células epiteliais. Células inflamatórias presentes no granuloma como 

macrófagos, linfócitos e fibroblastos produzem TNF, IL-1, IL-6 e PGE2 que 

também estimulam a proliferação epitelial, inclusive de forma autócrina. 

Componentes bacterianos, como o lipopolissacarídeo (LPS), também são 

responsáveis por esta estimulação. Se a infecção proveniente dos canais 

radiculares não for devidamente eliminada através de tratamento endodôntico, 

a proliferação epitelial poderá progredir formando lojas no interior de ilhas de 

células epiteliais no granuloma, levando à formação de um cisto perirradicular 

(SIQUEIRA et al., 2010). Acredita-se que a formação do cisto esteja 

relacionada ao sistema imune, de modo que células epiteliais sofreriam 

apoptose e dariam origem à cavidade cística (LIN et al., 2007). Essas células 

adquirem propriedades antigênicas durante sua proliferação, levando o sistema 



imunológico do hospedeiro reconhecê-las como estranhas (SIQUEIRA et al., 

2010). 

A análise do tecido granulomatoso ao microscópio óptico evidencia um 

infiltrado inflamatório crônico, ou seja, além das células inflamatórias, tais como 

macrófagos, linfócitos, plasmócitos, neutrófilos, mastócitos, e ocasionalmente, 

neutrófilos, apresentam-se elementos de reparação. Células gigantes 

multinucleadas, fragmentos de colesterol e epitélio são frequentemente 

encontrados (KONTIAINEN et al., 1986; TORABINEJAD & WALTON, 1997; 

SIQUEIRA et al., 2010). No infiltrado inflamatório de lesões perirradiculares 

crônicas observa-se a predominância de macrófagos, linfócitos T e B nestes 

espécimes (LIAPATAS et al., 2003).  

Os cistos e os granulomas têm a mesma etiologia e o mesmo processo 

de doença básico. O tratamento e o prognóstico de ambos também são 

similares (ØRSTAVIK & FORD, 2008).  

Os cistos podem receber designações diferentes dependendo da 

posição da sua loja cística em relação ao forame apical. O cisto é denominado 

“em bolsa” ou “baía” quando a loja cística está contígua à embocadura do canal 

radicular, ao forame. Entretanto, quando a loja cística não tem contato com a 

luz do canal radicular, nos casos em que a loja é completamente revestida por 

epitélio, o cisto é denominado “verdadeiro”, podendo neste último caso estar 

ligado ao ápice radicular por um cordão de epitélio (NAIR et al., 1996; LIN et al, 

2007).  

O cisto representa uma cavidade patológica, revestida por epitélio 

estratificado pavimentoso escamoso, contendo material fluido ou semissólido 



no seu interior, composto por células epiteliais degeneradas. Adjacente a este 

epitélio se encontra um tecido granulomatoso, onde se encontram macrófagos, 

linfócitos, plasmócitos, neutrófilos, fibroblastos, vasos neoformados e por 

vezes, cristais de colesterol (TORABINEJAD & WALTON, 1997; SIQUEIRA et 

al., 2010). Envolvendo toda a lesão encontra-se uma cápsula de tecido 

conjuntivo denso composto por colágeno (SIQUEIRA et al., 2010). 

 

2.2 Resposta Imunológica do Hospedeiro  

O sistema imunológico é um complexo arranjo de células e moléculas 

que preservam a integridade do organismo pela eliminação de todos os 

elementos antigênicos considerados perigosos ao hospedeiro (ANDERSEN et 

al., 2006). As principais células que compõem o sistema imunológico são os 

linfócitos e as células acessórias que são compostas por tipos celulares 

derivados dos monócitos, ou seja, os macrófagos e as células dendríticas 

(derivadas da medula óssea e localizadas no timo). As células dendríticas 

foliculares localizadas nos nódulos linfoides dos linfonodos e no baço diferem 

das células dendríticas comuns por não serem derivadas de precursores da 

medula óssea. Através do sistema imune, o hospedeiro se defende de 

antígenos ou patógenos invasores intra e extravasculares, tem a capacidade 

de reconhecer o que é ou não próprio do organismo, além de conseguir 

distinguir células tumorais (KIERSZENBAUM, 2008). 

Na medula óssea, são originadas as células-tronco hematopoiéticas que 

se dividirão em células-tronco linfoides e mieloides e darão origem às células 

do sistema imunológico. As células linfoides darão origem aos linfócitos B e T, 



enquanto as mieloides darão origem aos demais leucócitos, ou seja, monócitos 

(macrófagos), neutrófilos, eosinófilo e basófilo (SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 

2000; KIERSZENBAUM, 2008). 

A resposta imunológica do hospedeiro frente a micro-organismos 

patogênicos que tentam invadir o espaço perirradicular através do forame 

apical e outras foraminas do sistema de canais radiculares pode ser dividida 

em duas etapas: uma fase não específica ou inata (resposta aguda), e outra 

específica ou adaptativa (resposta crônica) (ANDERSEN et al., 2006). A 

resposta imunológica inata ou natural se inicia logo após a invasão de micro-

organismos aos tecidos conjuntivos; e resposta imunológica adaptativa ou 

adquirida, é iniciada quando a resposta imunológica inata não é capaz de 

eliminar os micro-organismos invasores e estes conseguem se estabelecer nos 

tecidos, criando um foco de infecção. Porém, a resposta imunológica cessa 

quando o antígeno é neutralizado ou eliminado (KIERSZENBAUM, 2008; 

SIQUEIRA, 2011a). 

 

 

2.3 Principais Células Imunológicas Envolvidas nas Lesões 

Perirradiculares 

 As células envolvidas na imunidade do hospedeiro desempenham 

funções efetoras com o objetivo de debelar a infecção. Algumas células agem 

diretamente sobre o antígeno como é o caso de fagócitos (macrófagos e 

neutrófilos) e células killer (natural killer - NK e linfócito T citotóxico - TC), 

enquanto outras agem indiretamente com a liberação de anticorpos (linfócitos 



B) e citocinas (produzidas principalmente por macrófagos e linfócitos T), as 

quais estão envolvidas desde os estágios iniciais da inflamação, regulando a 

intensidade e a duração da resposta imunológica inata e específica (Tabela 1). 

Tabela 1: Células envolvidas nas reações imunológicas. 

Linfócitos 

Linfócitos B Respondem a antígenos livres e ligados à membrana 
plasmática 

Linfócitos T 

    - Linfócitos TH 

    - Linfócitos TC 

 

Respondem a antígenos ligados à célula 

Células NK População celular que não possui o receptor de linfócito T 
(TCR) e os co-receptores CD4 e CD8 

Células acessórias 

Macrófagos Células derivadas dos monócitos 

Células dendríticas Células derivadas dos monócitos (por exemplo: células de 
Langerhans da epiderme) 

Células dendríticas 
foliculares 

Encontradas nos nódulos linfoides 

Células efetoras 

Macrófagos, TC e neutrófilos 

Fonte: KIERSZENBAUM (2008) 

 

2.3.1 Células Envolvidas na Imunidade Inata  

Os componentes celulares envolvidos na imunidade inata são células 

fagocíticas como neutrófilos e macrófagos, e células NK. 

 Os neutrófilos são os leucócitos mais abundantes e atuam como 

fagócitos profissionais, eliminando patógenos extracelulares no tecido 



conjuntivo. Estas células são leucócitos granulócitos derivados das células-

tronco hematopoiéticas mieloides (SCOTT & KRAUSS, 2012), também 

chamados polimorfonucleares devido à presença de grânulos citoplasmáticos 

primários e secundários (específicos), que são lisossomas contendo enzimas. 

As substâncias contidas nos grânulos participam dos processos de migração 

aos tecidos e de fagocitose de bactérias (SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 

2000; KIERSZENBAUM, 2008). Possuem núcleo segmentado em 3 a 5 lóbulos 

e constituem de 60 a 70% do total de leucócitos circulantes (KIERSZENBAUM, 

2008). Os neutrófilos derivam-se de células progenitoras na medula óssea e 

entram na circulação sanguínea onde circulam por cerca de 7 a 10 horas, até 

migrarem para o local da infecção (METZGER & ABRAMOVITZ, 2008), 

respondendo a mediadores pró-inflamatórios: agentes quimiotáticos 

endógenos, como C5a do sistema complemento e citocinas, como IL-8 e IL-1β; 

e agentes exógenos, tais como o LPS (SCOTT & KRAUSS, 2012). A migração 

para os tecidos ocorre com o objetivo de eliminar os patógenos opsonizados 

através da fagocitose, constituindo a primeira linha de defesa celular do 

hospedeiro contra invasão microbiana (DENNISON & VAN DYKE, 1997). 

Quando mortos no local da inflamação, liberam o conteúdo de seus grânulos 

citoplasmáticos que causa destruição dos tecidos, incluindo células e matriz 

extracelular (NAIR, 2004). Não possuem especificidade inerente para os 

antígenos (SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000). 

  Os monócitos são leucócitos agranulócitos ou mononucleares, pois 

contêm apenas grânulos primários, que são lisossomas (KIERSZENBAUM, 

2008). Assim como os neutrófilos, são derivados de células-tronco 

hematopoiéticas mieloides. Representam de 2 a 8% dos leucócitos totais e são 



os maiores leucócitos, podendo medir de 12 a 20 µm de diâmetro. Seu núcleo 

é riniforme e excêntrico, seu citoplasma se cora de cinza-azulado claro e é 

abundante, com pequenos lisossomas que dão uma aparência granular 

(SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000). Os monócitos viajam da circulação 

sanguínea para o tecido conjuntivo onde se diferenciam em macrófagos, que 

por sua vez, são células que participam da fagocitose de bactérias, da 

apresentação de antígenos e da remoção de restos de células mortas 

(DENNISON & VAN DYKE, 1997). Quando os monócitos se encontram no 

tecido ósseo, se diferenciam em osteoclastos, sob o controle dos osteoblastos; 

no fígado se designam células de Kupffer; e no sistema nervoso central, células 

da microglia (KIERSZENBAUM, 2008). 

Os macrófagos podem apresentar forma esférica a estrelada ou 

irregular, com tamanho variando entre 10 a 40 µm de diâmetro. Seu núcleo é 

ovoide e riniforme. Apresentam receptores com afinidade para opsoninas na 

sua superfície (SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000). Os macrófagos ativados 

secretam TNF-α e IL-1, que estimulam a expressão de selectinas pelas células 

endoteliais, o que facilita a adesão de neutrófilos para realizarem a diapedese 

(SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000; KIERSZENBAUM, 2008); além de 

aumentar de volume celular; adotar uma forma mais irregular com várias 

vilosidades; aumentar o número de mitocôndrias, lisossomas e enzimas 

contidas nestes, aumentar a síntese proteica e a capacidade fagocitária 

(SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000). Os macrófagos são considerados a 

principal fonte de citocinas IL-1α, IL-1β e TNF-α que contribuem para a 

iniciação e regulação do processo inflamatório, além de produzirem outras 

moléculas ativas, incluindo metaloproteases (colagenase e elastase) e PGs 



que também contribuem para o resultado destrutivo característico do processo 

inflamatório agudo (METZGER & ABRAMOVITZ, 2008). 

Os macrófagos são fagócitos mais eficientes que os neutrófilos. Face à 

partícula não própria de grandes dimensões, os macrófagos podem se fundir 

formando células muito grandes com até 100 núcleos (células gigantes de 

corpo estranho) e podem secretar enzimas proteolíticas (lisozima, proteases 

neutras, hidrolases e lipases), inibidores de protease, citocinas (IL-1α e β, IL-6, 

IL-8, TNF-α, IFN, TGF, dentre outras) e mediadores químicos da inflamação 

(PGs, leucotrienos - LTs, fator agregador de plaqueta – PAF, e radicais livres 

derivados do oxigênio e do nitrogênio) (MATSUMOTO et al., 1998; SIQUEIRA 

& SABOIA-DANTAS, 2000; NAIR, 2004). Possuem numerosos lisossomas 

contendo grânulos citoplasmáticos para degradação de partículas fagocitadas, 

podem formar inúmeras vesículas fagocíticas (fagossomas) para 

armazenamento temporário do material ingerido, e seu núcleo tem contorno 

irregular. AKAMINE et al. (1994a) examinaram imunohistologicamente a 

distribuição de células inflamatórias em lesões perirradiculares induzidas em 

murinos e os resultados sugeriram que os macrófagos estão relacionados com 

a fase de destruição óssea da lesão.  

Os histiócitos são macrófagos residentes do tecido conjuntivo. Não são 

derivados dos monócitos, mas sim das células mesenquimais indiferenciadas 

do próprio tecido conjuntivo. São responsáveis pelo início da fase pré-

inflamatória da resposta imune inata, e pelo lançamento de inúmeros 

mediadores químicos pró-inflamatórios, tais como: IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α, 

mediadores lipídicos (PGs e LTs), radicais oxigenados, radicais nitrogenados e 

enzimas lisossomais (SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000). 



 As células NK correspondem a 15% dos linfócitos circulantes 

(SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000). São derivadas de células-tronco 

hematopoiéticas linfoides, assim como os linfócitos T e B, porém não 

pertencem a estes tipos de linfócitos, pois não expressam receptor de célula T 

(TCR). Possuem receptores CD16 e CD56 (KIERSZENBAUM, 2008). Sua 

função principal é inspecionar e destruir células infectadas por vírus e células 

tumorais, sem a necessidade de ativação por antígenos (HOEBE et al., 2004). 

As células NK se aderem através de receptores (tais como CD16) e atacam 

células-alvo cobertas por anticorpos através de um mecanismo denominado 

citotoxidade mediada por célula dependente de anticorpos (ADCC – antibody-

dependent cell-mediated cytotoxicity) (SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000; 

KIERSZENBAUM, 2008). O mecanismo citotóxico das células NK e TC CD8+ é 

praticamente o mesmo. Estas células possuem perforinas e granzimas nos 

seus compartimentos granulares. As perforinas são proteínas formadoras de 

poros na membrana das células-alvo, por onde as granzimas podem adentrar e 

levar a célula infectada a um processo de apoptose (morte programada). As 

células citolíticas se protegem dos efeitos da perforina através de uma proteína 

de superfície denominada protectina, que bloqueia sua entrada na membrana. 

Além disso, as células NK possuem moléculas ligantes específicas (FasL – Fas 

ligante ou CD95L – CD95 ligante) que têm afinidade pelos receptores de morte 

das células-alvo (FasR – Faz receptor ou CD95) iniciando a transmissão de 

sinais apoptóticos para estas. As células NK podem liberar IFN-ɣ (com o qual 

ativam macrófagos), IL-1 e GM-CSF (SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000; 

KIERSZENBAUM, 2008; SIQUEIRA, 2011a). 

 



2.3.2 Células Envolvidas na Imunidade Adaptativa 

Os componentes celulares envolvidos na imunidade adaptativa são os 

linfócitos B e T, e os plasmócitos. 

Os linfócitos são leucócitos agranulócitos e representam de 20 a 40% 

dos leucócitos totais. Apresentam um núcleo com formato arredondado, 

podendo ser levemente endentado. Ao microscópio óptico, seu citoplasma 

aparece como uma delgada borda ao redor do núcleo, devido ao núcleo ocupar 

a maior parte da célula. Alguns grânulos primários podem estar presentes no 

citoplasma de coloração pálida. As células podem se apresentar grandes (9 – 

12 µm) ou pequenas (6 – 8 µm). As células pequenas representam 97% da 

população de linfócitos. Os linfócitos podem ser diferenciados em tipo B ou T. A 

mesma célula-tronco hematopoiética origina uma célula-tronco linfoide que 

gera os precursores linfócitos B e T, e células NK (KIERSZENBAUM, 2008). 

Linfócitos B e T são encontrados em lesões perirradiculares quando estas são 

analisadas através de estudos imunohistoquímicos (CYMERMAN et al., 1984; 

BARKHORDAR & DESOUZA, 1988; STASHENKO & YU, 1989; LIAPATAS et 

al., 2003). 

As células B se originam e amadurecem na medula óssea. O processo 

de amadurecimento ocorre em contato com as células estromais da medula 

sob a influência da IL-7. Após sua maturação, os linfócitos B migram para a 

circulação e para os tecidos linfoides. Estas células são responsáveis pela 

imunidade humoral, pois reconhecem o antígeno e, assim, se diferenciam em 

plasmócitos, que são células sintetizadoras de anticorpos, ou imunoglobulinas 



(Igs). Os linfócitos podem produzir e secretar cerca de 105 moléculas de Igs 

para um mesmo antígeno (SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000).   

Os linfócitos T são originados na medula óssea e sua maturação ocorre 

principalmente no timo, onde passam a expressar moléculas CD4+ ou CD8+ 

em sua superfície celular, dependendo da especificidade de seu TCR. Se seu 

TCR for específico para complexo maior de histocompatibilidade classe I (MHC 

classe I), o linfócito será maturado para CD8+, e se sua especificidade for para 

MHC classe II, sua maturação será para CD4+ (SPRINGER, 1990). Os 

linfócitos T são os principais constituintes da resposta inflamatória crônica na 

região perirradicular (METZGER & ABRAMOVITZ, 2008). Um estudo 

(KAWASHIMA et al., 1996) mostrou que linfócitos CD4+ dominam na fase 

inicial de expansão da lesão perirradicular, enquanto os linfócitos CD8+ e 

plasmócitos dominam quando o tamanho da lesão já está estabelecido (fase 

crônica). STASHENKO & YU (1989) demonstraram que as células TH 

predominam durante a fase ativa de desenvolvimento da lesão, enquanto as 

células supressoras (TS) estão associadas à fase crônica, o que sugeriu que as 

células TH mediam as atividades que podem estar envolvidas na destruição 

óssea e na ativação de células imunes. 

Do timo, as células maduras migram para os órgãos linfoides periféricos. 

Nos linfonodos periféricos, os linfócitos TH inocentes, ou seja, que ainda não 

foram ativados, podem se diferenciar em subpopulações TH1 e TH2, de acordo 

com as citocinas que eles secretam e os respectivos efeitos imunomodulatórios 

referentes a estas citocinas (DONG & FLAVELL, 2000). A determinação do 

subtipo da célula TH dependerá de alguns fatores durante a diferenciação 

celular. Desta forma, os linfócitos T efetores podem ser dos tipos: T helper 1 



(TH1 CD4+), T helper 2 (TH2 CD4+), T citotóxico (TC CD8+) e T regulatório ou 

supressor (Treg ou TS CD4+). Mais recentemente foram adicionados outros 

subgrupos, tais como TH9, TH17 e TH22 (ARUN et al., 2011).  

Os linfócitos TH1 CD4+ são células envolvidas na resposta imune contra 

patógenos intracelulares (bactérias intracelulares e vírus), reações autoimunes 

e desordens inflamatórias crônicas. Reconhecem peptídeos complexados a 

MHC classe II. Secretam IL-2, TNF-α e IFN-ɣ. Atuam predominantemente na 

ativação de macrófagos devido à liberação de IFN. São responsáveis pela 

imunidade mediada por células e resposta do hospedeiro dependente de 

fagócitos (ROMAGNANI, 1995; ROMAGNANI, 1999). As citocinas produzidas 

por TH1 aumentam as funções das células TC e estimulam a produção de 

citocinas pró-inflamatórias por outras células, tais como macrófagos 

(METZGER & ABRAMOVITZ, 2008). O estudo de KAWASHIMA & 

STASHENKO (1999) mostrou que a resposta pró-inflamatória modulada por 

TH1 pode predominar durante a destruição óssea periapical frente à infecção 

bacteriana. Portanto, quando a resposta TH1 é pouco efetiva ou 

exaustivamente prolongada pode resultar em danos aos tecidos do hospedeiro 

(DEL PRETE, 1998). A citocina característica das células TH1 é o IFN-ɣ, que 

sub-regula TH2 (ARUN et al., 2011). 

Os linfócitos TH2 CD4+ são células envolvidas na resposta imune contra 

infestações helmínticas e alérgenos. Reconhecem peptídeos ligados ao MHC 

classe II. Secretam IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13 e TGF-β, sendo as citocinas IL-

4, IL-5 e IL-13 envolvidas na mudança (switching) de classes de Igs nas células 

B (ARUN et al., 2011). Atuam na ativação e diferenciação de células B quando 

em contato com antígenos de natureza proteica auxiliando na síntese de 



anticorpos. Atuam na ativação eosinofílica e na inibição de muitas funções dos 

macrófagos, sendo assim, responsáveis por resposta do hospedeiro 

independente de fagócitos (ROMAGNANI, 1995; ROMAGNANI, 1999). As 

citocinas produzidas por TH2 participam na estimulação de células B para 

montar uma resposta imune humoral e na sub-regulação das reações 

inflamatórias (METZGER & ABRAMOVITZ, 2008). A resposta TH2 é 

aparentemente insuficiente para proteger contra a maioria dos agentes 

infecciosos, mas pode prover proteção contra parasitas. A resposta TH2 tende 

a limitar a resposta mediada por TH1 potencialmente prejudicial aos tecidos, 

sendo por isso considerada como uma parte do mecanismo supressor de 

respostas TH1 exageradas ou inapropriadas (DEL PRETE, 1998). Porém, a 

continuada estimulação de células B pode resultar em uma grande quantidade 

de IL-1 que levará à destruição tecidual. A citocina característica das células 

TH2 é a IL-4, que tem efeito supressor sobre TH1 (ARUN et al., 2011). 

Assim como outros linfócitos T, as células Tc inicialmente se diferenciam 

no timo, onde adquirem receptores específicos de células T (TCR), e a maioria 

expressa moléculas CD8+ em sua superfície, que se ligam reversivelmente aos 

receptores das células-alvo (GROSCURTH & FILGUEIRA, 1998). As células 

efetoras TC CD8+, assim como as células natural killer (NK), são essenciais na 

defesa do organismo contra patógenos que se abrigam no citosol da célula 

hospedeira, sendo os vírus os patógenos intracelulares mais comuns. Os 

linfócitos Tc e NK reconhecem e destroem células tumorais ou infectadas por 

vírus ou por outros parasitas. Atuam na destruição de células-alvo que 

expressam moléculas de MHC classe I associadas a antígeno. (JANEWAY et 

al., 2001), ou seja, os linfócitos Tc CD8+ são incapazes de reconhecer 



antígenos livres, necessitando que este antígeno seja absorvido, processado, 

complexado ao MHC classe I e apresentado ao linfócito Tc CD8+ por uma 

APC. Após o reconhecimento e a ligação da célula Tc ao antígeno, ocorre a 

proliferação e a diferenciação destes linfócitos Tc. Estes eventos são 

promovidos por citocinas, tais como IL-1, IL-2 e IL-12. A ativação destas células 

é acompanhada de alterações morfológicas como aumento de tamanho, 

polarização e formação de grânulos lisossomais contendo proteínas líticas. 

Realizado o reconhecimento do antígeno, os linfócitos Tc se ligam firmemente 

à superfície da célula-alvo (GROSCURTH & FILGUEIRA, 1998).  

As células Tc CD8+ desenvolvem diferentes tipos de morte das células-

alvo: necrose e apoptose (GROSCURTH & FILGUEIRA, 1998). Sua função 

citolítica (necrose) ocorre pelo lançamento de duas proteínas citotóxicas: 

granzimas, que são aptas a induzir apoptose em qualquer tipo de célula-alvo, e 

perforinas, que são capazes de criar poros na membrana da célula-alvo pelos 

quais as granzimas podem entrar. Desta forma, as células Tc CD8+ podem 

atacar e destruir qualquer patógeno citosolítico. Outra forma de ação destas 

células é através de moléculas expressas na superfície da membrana das 

células Tc CD8+, conhecida como Fas L (que pertence à família do TNF), 

capazes de induzir a apoptose das células-alvo que expressam Fas em sua 

membrana. O mecanismo apoptótico atua também no patógeno, degradando o 

DNA viral (ou outro tipo de patógeno intracelular) e evitando, assim, que este 

vírus infecte novas células do hospedeiro.  O mecanismo apoptótico parece 

preferível à necrose celular, através da qual patógenos intactos são lançados 

no meio extracelular e podem continuar infectando células saudáveis, inclusive 



macrófagos que realizem sua fagocitose (GROSCURTH & FILGUEIRA, 1998; 

JANEWAY et al., 2001). 

Os linfócitos Tc CD8+ também produzem IFN-ɣ que inibe a replicação 

viral, é um importante indutor de expressão de MHC classe I e ativador de 

macrófagos. Estas células agem com bastante precisão, com mínimo dano 

tecidual (JANEWAY et al., 2001).  

Os linfócitos TReg ou TS são células que expressam moléculas de CD4 e 

CD25 (receptor de cadeia α de IL-2) em sua superfície e que regulam a reação 

autoimune e a resposta imune à infecção (sub-regulação da resposta imune a 

antígenos próprios e não próprios) (SAKAGUSHI et al., 1995), através da 

modulação da ação e da proliferação de macrófagos e de linfócitos (T e B) 

(ARUN et al., 2011). Estes linfócitos secretam TGF-β e IL-10 que atuam 

regulando a resposta inflamatória. NAKAJIMA et al. (2005), após realizarem 

biópsia gengivais, encontraram através de análise imunohistológica a presença 

de FOXP3 (forkhead box P3 - um marcador unicamente expresso em TReg 

CD4+CD25+ e essencial para diferenciação deste tipo de célula), TGF-β1 e IL-

10 mais altamente expressos em casos de periodontite quando comparados 

com gengivite. O resultado deste estudo (NAKAJIMA et al., 2005) sugere que 

células TReg CD4+CD25+, e possivelmente outras populações de células T 

regulatórias, existam e possam desenvolver funções na doença periodontal.  

ALSHWAIMI et al. (2009) encontraram em murinos a presença de 

células TReg FOXP3+ na periferia de lesões perirradiculares, através de 

hibridização in situ, e demonstraram que o número destas células aumenta 

com o tempo de infecção. Além disso, foram encontrados linfócitos TReg 



CD4+FOXP3+ nos linfonodos cervicais que drenavam as infecções 

dentoalveolares dos murinos que tiveram suas polpas infectadas. Estes dados 

sugerem que as células TReg possam atuar na modulação da resposta imune 

periapical e da destruição óssea patogênica na região. Em outro estudo com 

roedores, STASHENKO et al. (1994) encontraram em lesões perirradiculares, 

induzidas após exposição pulpar, uma maior frequência de células TReg na fase 

crônica, enquanto células TH predominaram na fase ativa. 

As células TReg podem ser de dois tipos que diferem em especificidade e 

mecanismo efetor: naturais ou adaptativas. As células TReg naturais se 

desenvolvem durante o processo de maturação de células T no timo, 

resultando em uma população de células “naturais” antígeno-específicas 

(específicas a antígenos próprios), que sobrevive durante longos períodos na 

periferia para potencialmente prevenir reações autoimunes patológicas. As TReg 

naturais expressam altos níveis de CD25. Por outro lado, as células TReg 

adaptativas se desenvolvem como uma consequência da ativação de células T 

maduras (células T clássicas ou TReg naturais) sob condições particulares de 

estimulação antigênica, podendo sua diferenciação ser induzida na presença 

de citocinas imunosupressivas, notavelmente a IL-10. O nível de expressão de 

CD25 nas TReg adaptativas é variável dependendo da doença e da atividade 

regulatória local (BLUESTONE & ABBAS, 2003). 

Os linfócitos TH 17 CD4+ desenvolvem funções cruciais na resposta 

imune e têm sido identificados como mediadores críticos da inflamação 

tecidual, por isso sendo também conhecidos como TH inflamatório (THi) 

(CHANG & DONG, 2007). Secretam IL-1β, IL-6, IL-17 (também conhecida 

como IL-17A), IL-17F, IL-21, IL-22, IL-26 e TNF-α (CHANG & DONG, 2007; 



DUBIN & KOLLS, 2008; ZANATTA et al., 2009; ARUN et al., 2011), sendo a IL-

17 sua citocina característica. Além das citocinas homodiméricas IL-17A e IL-

17F, CHANG & DONG (2007) também observaram a produção de uma citocina 

heterodimérica IL-17A/F por estes mesmos linfócitos, com funções muito 

similares às primeiras, induzindo fibroblastos e macrófagos a produzirem 

moléculas pró-inflamatórias, tais como IL-6, revelando um novo mecanismo 

pelo qual as células TH regulam a resposta inflamatória. As atividades 

biológicas mediadas pela IL-17A/F se dá através de receptores compartilhados 

com IL-17A e IL-17F nas células alvo (FOUSER et al., 2008). 

Os linfócitos TH17 promovem respostas inflamatórias dominadas por 

neutrófilos, devido à importância da IL-17 no recrutamento destas células 

(IWAKURA et al., 2008). A linhagem TH17 está envolvida na resposta do 

hospedeiro contra patógenos extracelulares Gram-negativos (DUBIN & KOLLS, 

2008). Os linfócitos TH17 são importantes mediadores de danos aos tecidos em 

doenças inflamatórias mediadas pela resposta imune (SIQUEIRA, 2011a) e a 

maciça reação tecidual induzida pelas IL-17, IL-17F e IL-22 ocorre devido à 

ampla distribuição de receptores de IL-17 e IL-22 (KORN et al., 2009). Os 

linfócitos TH17 também estimulam a reabsorção óssea osteoclástica em 

combinação com RANK e RANK-L, motivo pelo qual são relevantes na etiologia 

da doença periodontal (TAKAHASHI et al., 2005). Diferem dos TH1 e TH2 pelo 

fato de sua diferenciação ser inibida na presença de IFN-ɣ e IL-4 (SIQUEIRA, 

2011a), sendo a diferenciação das células TH17 na presença de TGF-β, IL-1, 

IL-6, IL-21 e IL-23 (CHEN & O’SHEA, 2008; KORN et al., 2009).  

TAKAHASHI et al. (2005) mostraram em seu estudo que a IL-17, 

produzida exclusivamente pelas células TH17, foi moderadamente encontrada 



em tecidos periodontais, e que sua presença induziu a produção de IL-6 por 

fibroblastos gengivais humanos, indicando que a IL-17 é produzida nas lesões 

periodontais, estando envolvida na modulação de TH1 e na amplificação das 

reações inflamatórias através de mediadores derivados de fibroblastos nas 

periodontites. Esse mesmo estudo (TAKAHASHI et al., 2005) propôs que as 

células TH17 podem ser a fonte primária de produção de RANK-L na doença 

periodontal. Estas células além de desenvolverem função essencial contra 

bactérias extracelulares e em patologias autoimunes, também atuam contra 

fungos (CHEN & O’SHEA, 2008). 

Os plasmócitos são derivados da diferenciação dos linfócitos B, e 

sintetizam e secretam Igs específicas para o antígeno que causou sua 

ativação. São encontrados nos linfonodos, no baço, medula óssea e tecido 

conjuntivo, embora neste último só se apresente em grande número em casos 

de inflamação. São maiores que os linfócitos B, podendo ter de 12 a 20 µm de 

diâmetro (SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000). Apresentam um retículo 

plasmático bem desenvolvido (contendo moléculas de Igs), um extenso 

aparelho de Golgi e um proeminente nucléolo. Seu núcleo é excêntrico e 

apresenta uma forma similar à roda de carroça ou mostrador de relógio devido 

à distribuição particular de heterocromatina (SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 

2000; KIERSZENBAUM, 2008). Em um estudo (KAWASHIMA et al., 1996) em 

roedores, foi realizada a indução de lesão através da exposição pulpar, 

demonstrou-se que interações entre plasmócitos  e linfócitos TC CD8+ podem 

estar relacionadas à lesão perirradicular crônica. Em estudo anterior, AKAMINE 

et al. (1994a) ao analisarem imunohistologicamente amostras de lesões 

perirradiculares induzidas em murinos, verificaram que os plasmócitos 



aparecem a partir do 60º dia após a pulpectomia, e que predominaram após o 

90º dia, participando da fase de reparo dos tecidos.  

 

2.3.3 Células Envolvidas na Reabsorção Óssea 

Os componentes celulares envolvidos na reabsorção óssea são os 

osteoclastos e os osteoblastos. 

 Os osteoclastos são células especializadas derivadas da linhagem 

hematopoiética dos monócitos/macrófagos que secretam enzimas ácidas e 

líticas que degradam a matriz óssea em um compartimento extracelular 

(BOYLE et al., 2003). São células gigantes multinucleadas podendo chegar até 

100 µm de diâmetro (KIERSZENBAUM, 2008). As células precursoras 

mononucleares mieloides deixam a medula óssea e atingem o tecido ósseo 

através da circulação sanguínea, onde fundem seus citoplasmas podendo 

conter até 50 núcleos (SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000; BOYCE & XING, 

2007; TAKAYANAGI, 2009). Este processo de diferenciação e ativação de 

osteoclastos é regulado pelos osteoblastos e células estromais da medula 

óssea, que expressam M-CSF e RANK-L (BOYCE & XING, 2007). Seu 

citoplasma contém muitas mitocôndrias e vesículas acidificadas, necessária 

para o processo de acidificação do ambiente subosteoclástico. Os osteoclastos 

têm função primordial no processo de remodelação e renovação óssea, pois 

realiza a remoção da matriz óssea para subsequente substituição por tecido 

ósseo novo pelos osteoblastos. Estas células são ativadas pela ação da 

calcitonina (produzida pela tireoide), pela vitamina D3 e por moléculas 

reguladoras sintetizadas por osteoblastos e células estromais da medula 



(KIERSZENBAUM, 2008). São células que apresentam inúmeras mitocôndrias, 

polissomas, complexo de Golgi e vacúolos contendo enzimas responsáveis 

pela degradação da matriz óssea. Os lisossomas são escassos. A 

diferenciação entre estas células e as células gigantes multinucleadas em 

reações de corpo estranho se faz pela presença da enzima anidrase carbônica 

e dos receptores de calcitonina nos osteoclastos (SIQUEIRA & SABOIA-

DANTAS, 2000). 

 As células de linhagem osteoblástica incluem as osteoprogenitoras, os 

osteoblastos e os osteócitos. As células osteoprogenitoras têm origem 

mesenquimal e funcionam como células-tronco, ou seja, com capacidade e 

proliferação e diferenciação. Os osteoblastos se originam através de células 

progenitoras pela regulação de fatores de crescimento e de transcrição, e se 

diferenciam em osteócitos quando ficam aprisionados na matriz óssea que eles 

mesmos sintetizaram. São células que apresentam formato cúbico ou cilíndrico 

com aparência epitelial, recobrindo as áreas onde a formação óssea está ativa. 

Quando a formação óssea termina, os osteoblastos se diferenciam em 

osteócitos. Os osteoclastos produzem colágeno tipo I, osteocalcina, 

osteopontina e sialoproteína óssea (KIERSZENBAUM, 2008). 

 Além de participarem da produção de tecido ósseo, os osteoblastos 

também participam da reabsorção deste tecido através de alguns mecanismos. 

Todos os ossos do corpo são revestidos por osteóide, que é uma matriz 

orgânica não-mineralizada de tecido ósseo depositada pelos osteoblastos. 

Além de depositarem, os osteoclastos também regulam a mineralização desta 

matriz. Uma vez que esta camada de osteóide estiver intacta, os osteoclastos 

são incapazes de reabsorver o osso subjacente. Outro modo de regular a 



reabsorção é através da produção de osteopontina (OPN), que é uma 

glicoproteína que compõe a matriz orgânica do osso. A OPN atua realizando a 

quimiotaxia e adesão de osteoclastos ao tecido ósseo. A OPN também realiza 

a ativação dos osteoclastos se ligando ao receptor de integrina αѵβ3, e inibindo 

a síntese de hidroxiapatita. Mediadores químicos pró-reabsortivos, tais como 

IL-1α e IL-1β, TNF-α e LPS, aumentam a produção de OPN pelos osteoblastos. 

Os osteoblastos também modulam a osteoclastogênese e a função dos 

osteoclastos maduros (SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000). 

 

2.4  Principais Mediadores Químicos Envolvidos na Lesão Perirradicular 

 

O processo inflamatório é modulado por várias substâncias químicas 

que são liberadas no local da infecção, sendo conhecidas como mediadores 

químicos da inflamação. Estes mediadores regulam vários eventos no local 

onde ocorre a agressão tecidual: vasodilatação, aumento da permeabilidade 

vascular, opsonização, quimiotaxia para células inflamatórias, destruição 

tecidual, dor e alguns eventos sistêmicos, tais como febre e mal-estar, e podem 

ser de origem plasmática ou tecidual (SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000). 

 Os mediadores, uma vez liberados, agem nas células-alvo através de 

receptores presentes na superfície destas células. Uns dos principais 

mediadores que atuam nas lesões perirradiculares são citocinas, tais quais IL-

1, IL-3, IL-6, IL-8, IL-11, IL-17, TNF, CSF, TGF-β e IFN-ɣ (SIQUEIRA & 

SABOIA-DANTAS, 2000). Outros mediadores de importância na regulação na 

lesão perirradicular são RANK-L e OPG (SIQUEIRA, 2011a). 



 A IL-1 é produzida principalmente por macrófagos ativados, embora 

monócitos e osteoblastos também a produzam. A IL-1 pode se apresentar sob 

a forma α e β; sendo que a IL-1β é produzida em maior quantidade que a IL-1α 

(aproximadamente 5 vezes mais). Os dois tipos se ligam aos mesmos 

receptores das células-alvo, e apresentam os mesmos efeitos, porém a 

intensidade destes é diferente. A IL-1 age na inflamação ativando macrófagos, 

estimulando a síntese de PGs nos macrófagos e fibroblastos, ativando a 

quimiotaxia dos neutrófilos, estimulando a febre através da síntese de PGs 

pelas células hipotalâmicas, e estimulando a reabsorção óssea. A IL-1 estimula 

a diferenciação de precursores hematopoiéticos dos osteoclastos em 

osteoclastos maduros, agindo sobre as células osteoblásticas e induzindo 

nestas a liberação de mediadores responsáveis pela maturação. A IL-1 liberada 

pelos osteoblastos age sobre os osteoclastos aumentando sua atividade e 

induzindo a reabsorção óssea. A IL-1 inibe a osteogênese (SIQUEIRA & 

SABOIA-DANTAS, 2000). Desta forma, citocinas reabsortivas de osso, tais 

como IL-1 e TNF, têm sido envolvidas na patogênese de muitas doenças 

inflamatórias crônicas, incluindo a lesão perirradicular (TANI-ISHII et al., 1995). 

 TANI-ISHII et al. (1995)  realizaram exposições pulpares cirúrgicas em 

cobaias a fim de detectar células que expressassem citocinas reabsortivas de 

osso IL-1α e TNF-α, através de imunohistoquímica, em polpas infectadas e 

lesões perirradiculares em desenvolvimento, ficando demonstrado que 2 dias 

após a exposição pulpar ocorre a expressão destas citocinas primeiramente 

por macrófagos e fibroblastos (ocasionalmente leucócitos polimorfonucleares), 

e depois também por osteoblastos e osteoclastos, indicando que, por estas 

células estarem presentes imediatamente após a exposição, estes mediadores 



desenvolvem uma função chave na patogênese pulpar e perirradicular, 

incluindo a destruição óssea concomitante. Através de um estudo em murinos 

(WANG et al., 1997) foi demonstrado que  algumas células da lesão 

perirradicular, tais como macrófagos infiltrantes (não residentes), fibroblastos 

residentes, células endoteliais e osteoclastos, expressaram o RNA-m (RNA 

mensageiro) para IL-1α. No mesmo estudo foi demonstrado que o gene da IL-

1α, assim como o do TNF-α, são altamente expressos no desenvolvimento da 

lesão perirradicular.   

 A IL-1β é a principal citocina envolvida na reabsorção óssea (60% da 

atividade total de reabsorção), uma vez que sua estrutura é idêntica ao 

principal componente do fator ativador de osteoclastos (OAF). Sua ação em 

induzir a reabsorção é 15 vezes mais potente que a IL-1α e mil vezes mais que 

o TNF. Níveis elevados de IL-1β são encontrados em processos de reabsorção 

óssea em lesões perirradiculares e periodontais (SIQUEIRA & SABOIA-

DANTAS, 2000). Em um estudo imunohistoquímico (MATSUMOTO et al., 

1998) em lesões perirradiculares de murinos foi observado que as células que 

expressam IL-1α e β (principalmente macrófagos) se encontravam adjacentes 

a muitos osteoclastos durante a fase aguda da lesão, sendo o número de 

células que sintetizam IL-1β duas vezes maior que as que secretam IL-1α. Por 

outro lado, havia significativamente menos células que expressam IL-1β 

durante a fase crônica.   

 A IL-3 é uma citocina produzida pelos linfócitos TH1 CD4+ e TH2 CD4+ 

que induz a diferenciação de células precursoras de osteoclastos, porém não 

age sobre os osteoclastos maduros. Tem sido associada a processos de 



reabsorção óssea patológica em casos de doença periodontal (SIQUEIRA & 

SABOIA-DANTAS, 2000). 

 A IL-6 exerce efeitos biológicos, tais como, indução de proteínas de fase 

aguda, diferenciação de células B e renovação (turn-over) óssea. Sua 

expressão é ativada por endotoxinas bacterianas, vírus, moléculas de 

superfície, hormônios e citocinas inflamatórias, tais como IL-1β, TNF-α, TGF-β 

(RUDDY et al., 2004). A IL-6 é uma citocina com papel importante na produção 

de anticorpos, pois tem função indutora da diferenciação de células B em 

plasmócitos. É produzida por macrófagos, células endoteliais, fibroblastos, 

osteoblastos, dentre outras células. Esta interleucina também está envolvida na 

reabsorção óssea, uma vez que estimula a formação de osteoclastos a partir 

de células precursoras hematopoiéticas (SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 

2000). Além disso, LU et al. (2006) através de um estudo realizado em 

pacientes com periodontite crônica, concluíram que a expressão de RANK-L foi 

positivamente relacionada com a presença de IL-6 no fluido crevicular gengival.  

 A IL-8 tem função importante na quimiotaxia de neutrófilos e linfócitos T 

inocentes. É produzida por linfócitos T, monócitos, células endoteliais e 

fibroblastos. Atua na adesão dos neutrófilos ao endotélio (SIQUEIRA & 

SABOIA-DANTAS, 2000). 

 A IL-11 é uma citocina responsável pela proliferação ou diferenciação 

dos precursores hematopoiéticos dos osteoclastos, porém sua capacidade de 

estimular a formação de osteoclastos é dependente de PGs. É produzida pelos 

osteoblastos e por células estromais da medula óssea, e sua produção pode 

ser estimulada por outros mediadores de reabsorção óssea, tais como o 



paratormônio (PTH) e o 1,25(OH)2D3. Seus efeitos sobre a formação dos 

osteoclastos é independente de IL-1 e TNF, porém IL-1 e TNF necessitam de 

IL-11 para atuar no desenvolvimento destas células, o que sugere que esta 

interleucina exerça um papel fundamental na osteoclastogênese (SIQUEIRA & 

SABOIA-DANTAS, 2000). 

A IL-17 é uma citocina produzida por lifócitos TH17 CD4+ (CHANG & 

DONG, 2007), e é encontrada predominantemente em compartimentos de 

células T de memória. Tem sido descrita como a citocina envolvida na 

amplificação da resposta inflamatória, tendo como característica marcante sua 

habilidade em induzir a expressão de outras citocinas (IL-6, TNF-α e IL-1β), 

quimiocinas (RANTES – regulated on activation normal T cell expressed and 

secreted, MCP-1 – monocyte chemoattractant protein-1, MIP-2/IL-8 – 

macrophage inflammatory protein, GRO-α – growth-regulated protein-α), 

marcadores de superfície celular (RANK-L e molécula de adesão intercelular 1 

- ICAM-1) e mediadores pró-inflamatórios (PG-E2, óxido nítrico e cicloxigenase-

2) (RUDDY et al., 2004). Ela tem sido associada a muitas doenças 

inflamatórias, inclusive perda de tecido ósseo induzida por inflamação, e seus 

receptores (IL-17R) estão presentes em vários tecidos do corpo. A IL-17 tem 

sido relacionada com o recrutamento de neutrófilos para os tecidos através da 

indução de G-CSF e IL-8 (RUDDY et al., 2004; PARK et al., 2005), e com a 

indução da expressão do RANK-L, que juntamente com outras citocinas 

inflamatórias irão estimular a diferenciação e ativação de osteoclastos 

(TAKAYANAGI, 2009).  

Estudos in vitro têm indicado que a IL-17 é um mediador pró-inflamatório 

em múltiplos tipos celulares (MOSELEY et al., 2003) e que em células 



osteoblásticas, atua em potente sinergismo com TNF-α para sobrerregular a 

expressão de IL-6 (RUDDY et al., 2004). Um estudo realizado em humanos, 

por HENRIQUES et al. (2011), demonstrou um aumento significante da 

expressão do RNAm (RNA mensageiro) de IL-17, TNF-α, IFN-ɣ e MCP-1 em 

lesões perirradiculares refratárias ao tratamento endodôntico, sugerindo que 

citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-17, predominam neste tipo de lesão.  

 O TNF pode se apresentar sob a forma α e β, sendo o TNF-α um 

polipeptídeo produzido principalmente por macrófagos ativados, embora os 

linfócitos T também o produzam em menor quantidade. O TNF-β é uma 

glicoproteína produzida exclusivamente por linfócitos T ativados, por isso, 

sendo conhecido como linfotoxina. Tem função pró-inflamatória estimulando a 

expressão de moléculas de adesão pelas células endoteliais, facilitando a 

adesão dos neutrófilos, e posteriormente, de monócitos e linfócitos; ativando a 

capacidade citocida de neutrófilos e monócitos; estimulando a síntese de IL-1, 

IL-6 e outras citocinas. Induz a febre a partir da estimulação da síntese se PGs, 

pelas células do hipotálamo. O TNF inibe a formação óssea. Além disso, 

estimula a reabsorção de forma direta, através da indução da diferenciação de 

células precursoras em osteoclastos, e pela estimulação de osteoclastos 

maduros; e de forma indireta, pela modulação dos osteoblastos. O estímulo à 

reabsorção ocorre em menor proporção quando comparado à ação da IL-1 

(SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000). TNF-α tem uma relação de sinergismo 

com RANK-L, ou seja, níveis mínimos de uma destas citocinas melhora a 

capacidade osteoclastogênica da outra. Porém, se TNF-α atuando 

separadamente promove diferenciação osteoclástica ainda é um assunto 

controverso. O TNF-α estimula, em processos inflamatórios moderados, células 



estromais da medula a produzirem citocinas osteoclastogênicas, tais como 

RANK-L, M-CSF e IL-1. Quando o processo inflamatório se torna mais 

agressivo, TNFα pode promover a formação osteoclástica pelo estímulo direto 

das células precursoras na ausência de células estromais (TEITELBAUM, 

2007). 

 A família dos CSF estimula o desenvolvimento e a diferenciação de 

células hematopoiéticas que vão atuar na resposta inflamatória do hospedeiro 

(SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000). 

 O M-CSF é um polipeptídeo de ação local que estimula a diferenciação 

de células precursoras da medula em macrófagos. É sintetizado por 

macrófagos, células endoteliais, osteoblastos e fibroblastos (SIQUEIRA & 

SABOIA-DANTAS, 2000). Regula a osteoclastogênese por ser uma molécula 

que se liga ao seu receptor c-Fms (colony-stimulating factor-1 receptor) nas 

células precursoras osteoclásticas, promovendo sinais essenciais para 

sobrevivência e proliferação destas células (TEITELBAUM, 2007). Ou seja, a 

expressão de M-CSF por células estromais osteoblásticas é necessária para 

células progenitoras se diferenciarem em osteoclastos (BOYCE & XING, 2008). 

 O G-CSF é um polipeptídeo que tem ação à distância que atua na 

diferenciação de granulócitos na medula. É sintetizado por macrófagos, 

fibroblastos e células endoteliais. Quando produzido na região onde ocorreu a 

agressão, pode estimular a produção de neutrófilos na medula, aumentando o 

aporte de células de defesa (SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000).  

 O GM-CSF é uma glicoproteína de ação local que estimula a 

diferenciação de células precursoras da medula óssea em granulócitos e 



macrófagos. É produzido por células T, macrófagos, células endoteliais, 

osteoblastos e fibroblastos. Tem o poder de estimular macrófagos, quando 

sintetizado fora da medula, porém de forma menos potente que o IFN-ɣ 

(SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000). 

O TGF-β é uma citocina que age como um potente estimulador de 

crescimento e diferenciação de osteoblastos, além disso, o TGF-β inibe a fusão 

de células precursoras necessárias para formação do osteoclasto. Age, 

também, inibindo a proliferação destes precursores e a ativação dos 

osteoclastos maduros. É encontrado em grandes quantidades no tecido ósseo 

e é sintetizado por linfócitos T, macrófagos, plaquetas, dentre outras células 

(SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000). 

O IFN-ɣ é uma glicoproteína que, assim como o TGF-β, age inibindo a 

diferenciação e a fusão das células precursoras de osteoclastos. Também atua 

na inibição da ativação dos osteoclastos maduros e da reabsorção óssea 

estimulada por IL-1 e TNF. É produzido por linfócitos TH1, células NK e 

macrófagos. O IFN também se apresenta nas formas α e β, porém estas estão 

relacionadas à resposta imune inata atuando como antivirais (SIQUEIRA & 

SABOIA-DANTAS, 2000). A ativação de macrófagos locais é realizada 

principalmente pelo IFN-ɣ produzido pela ativação de células TH (METZGER & 

ABRAMOVITZ, 2008). 

 RANK-L é uma citocina osteoclastogênica, considerada um fator crítico 

na diferenciação terminal dos osteoclastos (KIKUTA et al., 2013). Membro da 

superfamília TNF, é uma proteína residente na membrana de osteoblastos e 

em precursores que reconhecem seu receptor, RANK, nos macrófagos na 



medula, havendo a mudança para o fenótipo de osteoclasto. Embora seja 

expressa fisiologicamente, principalmente por células mesenquimais da 

linhagem dos osteoblastos, esta citocina osteoclastogênica é produzida em 

abundância por linfócitos T em processos inflamatórios. Nestes casos, podendo 

ser clivados da membrana celular e se apresentar como um ligante solúvel 

(TEITELBAUM, 2007). A maioria dos fatores conhecidos para estimular a 

formação e ativação de osteoclastos induz a expressão de RANK-L por células 

osteoblásticas (BOYCE & XING, 2008).  

 OPG, assim como RANK-L, é produzida por células da linhagem 

osteoblástica (TEITELBAUM, 2007). É uma proteína homóloga aos membros 

da família de receptores de TNF, secretada por muitos tipos de células, dentre 

as quais, osteoblastos. OPG é um fator que inibe fortemente a diferenciação de 

osteoclastos, consequentemente, a reabsorção óssea associada, e bloqueia o 

aumento patológico no número de osteoclastos em desordens osteopênicas 

(LACEY et al., 1998; BOYCE & XING, 2008), recebendo este nome, 

justamente, por proteger o osso da reabsorção (BOYCE & XING, 2008). O 

efeito inibidor de OPG na diferenciação dos osteoclastos é devido ao fato que 

ela poder evitar a ligação de RANK-L ao seu receptor, RANK (VÄÄNÄNEN et 

al., 2000), ligando-se ela mesma a RANK-L (BOYCE & XING, 2007), ou seja, 

OPG serve como um receptor “decodificador” solúvel que compete com RANK 

por RANK-L para inibir a osteoclastogênese e a ativação de osteoclastos 

(SIQUEIRA, 2011a) . A maioria dos fatores que induz a expressão de RANK-L 

por osteoblastos também regula a expressão de OPG (BOYCE & XING, 2008).  

 



2.5 Reabsorção Óssea Resultante da Resposta Inflamatória Perirradicular 

A resposta inflamatória a uma infecção endodôntica proveniente dos 

canais radiculares pode levar à reabsorção óssea na região perirradicular 

(TAKAYANAGI, 2005), o que é uma importante sequela patogênica da infecção 

pulpar (WANG et al., 1997). A presença de biofilme inicia a infiltração de 

células imunes que participam do processo inflamatório crônico, como 

macrófagos e linfócitos T, e a estimulação da osteoclastogênese/reabsorção 

óssea através de citocinas lançadas nos tecidos, tais como IL-1β, IL-6, IL-11, 

IL-17 e outros mediadores químicos como bradicinina e PG, por estas células, 

sendo estes últimos historicamente ligados à reabsorção do osso periodontal 

(TAUBMAN et al., 2005; SIQUEIRA, 2011a). Um estudo realizado em murinos 

(TAUBMAN et al., 2005) demonstrou que a reabsorção óssea periodontal 

mediada por células T é dependente de  RANK-L, que é fator crítico de 

diferenciação de osteoclastos expresso na superfície destas células. Neste 

mesmo estudo, foi indicado que as células B também têm a capacidade de 

mediar a reabsorção óssea através da expressão de RANK-L.  

Os ossos do corpo são órgãos altamente dinâmicos que são 

continuamente remodelados em condições fisiológicas normais. Esta 

remodelação óssea fisiológica ocorre devido à ação dos osteoclastos que 

reabsorvem o osso antigo e dos osteoblastos que sintetizam osso novo 

(KIKUTA et al., 2013), e é normalmente mais intensa na região do endósteo. 

Os osteoblastos são as células responsáveis pela formação do tecido ósseo e 

se situam na superfície do osso. Os osteoclastos são células gigantes 

multinucleadas derivadas a partir da fusão de células precursoras da linhagem 

dos monócitos/macrófagos e, durante o processo de reabsorção, se situam na 



interface entre o tecido mole e o tecido duro, ou seja, na região do periósteo 

(SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000). Um estudo sugeriu que macrófagos 

podem desenvolver importante função na ativação da reabsorção osteoclástica 

óssea na lesão perirradicular e inibir o completo reparo (AKAMINE et al., 

1994b). 

As células osteoclásticas apresentam projeções citoplasmáticas (bordas 

pregueadas) que permitem uma maior área de contato com a superfície óssea. 

A adesão da célula clástica à superfície óssea ocorre devido às moléculas de 

integrinas (αѵβ3), expressas na zona clara do osteoclasto, que desempenham 

a função de receptor para aminoácidos RGD (arginina - glicina – ácido 

aspártico) presentes na matriz óssea, como por exemplo, osteopontina e 

sialoproteínas. Após a adesão da célula ao osso, vesículas contendo ácido 

carbônico migram para as bordas da célula osteoclástica.  Desta forma, ocorre 

a formação de um espaço isolado entre as bordas pregueadas e a superfície 

óssea, como se fosse um lisossoma extracelular com liberação de prótons e 

enzimas, onde ocorre a reabsorção. As bordas pregueadas são circundadas 

por uma zona do citoplasma celular livre de organelas, denominada zona clara. 

Esta zona clara possui um sistema de microfilamentos contendo actina. As 

bordas e a zona clara só são observadas em osteoclastos ativos (SIQUEIRA & 

SABOIA-DANTAS, 2000; VÄÄNÄNEN et al., 2000). Durante o processo 

reabsortivo, estas células se localizam em depressões na matriz óssea 

calcificada produzidas pelo próprio processo de reabsorção, denominadas 

como lacunas de Howship. Os osteoclastos têm a capacidade de degradar 

tanto a porção mineral quanto a matriz orgânica do osso (SIQUEIRA, 2011a). 



A região das bordas pregueadas possui ATPase, enzima que funciona 

como uma bomba de prótons (H+), levando à acidificação na lacuna de 

Howship a um pH de, aproximadamente, 4,5. Com isso ocorre a dissolução da 

fase inorgânica do osso, e consequentemente a exposição da porção orgânica. 

A porção orgânica será, então, degradada por enzimas proteolíticas liberadas 

pelo próprio osteoclasto, tais como metaloproteinase-9 da matriz (MMP-9 ou 

gelatinase-B) e catepsinas (principalmente K). Além destas duas enzimas, um 

marcador de osteoclastos amplamente utilizado, TRAP (tartrate-resistant acid 

phosphatase), presentes nas vesículas transcitóticas dos osteoclastos podem 

gerar espécies de oxigênio reativo altamente destrutivo que destroem colágeno 

(VÄÄNÄNEN et al., 2000).  

 

2.5.1 Osteoclastogênese 

A diferenciação de células precursoras em osteoclastos 

(osteoclastogênese) vai depender da presença de osteoblastos e células 

estromais da medula óssea simultaneamente, que irão sintetizar os principais 

mediadores químicos envolvidos neste processo, quais sejam RANK-L, M-CSF 

e OPG (LACEY et al., 1998; TEITELBAUM, 2007; SIQUEIRA, 2011a). As 

moléculas de M-CSF se ligam aos seus receptores c-Fms presentes nas 

células precursoras de osteoclastos promovendo a sinalização necessária à 

sobrevivência e proliferação destas. A osteoclastogênese é estimulada pela 

ligação entre as moléculas de RANK-L presente na superfície dos osteoblastos 

e células estromais ósseas, e as moléculas de RANK que são expressas nas 

células precursoras de osteoclastos, na presença de M-CSF (SIQUEIRA, 



2011a). Quando cultivadas na presença de M-CSF e RANK-L, células da 

linhagem dos monócitos isoladas da medula óssea podem se diferenciar in 

vitro em células gigantes multinucleadas denominadas células tipo osteoclasto 

(KIKUTA et al., 2013). Além disso, células TH produzem IL-17 que induz a 

expressão do RANK-L, que junto com citocinas inflamatórias estimulam a 

diferenciação e ativação de osteoclastos (TAKAYANAGI, 2009). 

Os osteoblastos e células estromais da medula óssea também 

produzem OPG, que se liga a RANK-L promovendo a inibição do processo de 

osteoclastogênese e a ativação dos osteoclastos maduros, ou seja, competindo 

com RANK (BOYCE & XING, 2008). Assim, as moléculas de RANK-L 

estimulam a reabsorção óssea, enquanto as de OPG inibem este processo. 

Quando ocorre um desequilíbrio neste mecanismo, pode ocorrer uma maior 

reabsorção ou uma maior formação de tecido ósseo (BOYCE & XING, 2007). 

Desta forma, o processo inflamatório crônico induz a expressão de RANK-L e a 

inibição de OPG nos osteoblastos através das citocinas lançadas nos tecidos 

perirradiculares (SIQUEIRA, 2011a). Além disso, as células imunes também 

podem modular a reabsorção óssea patológica pela produção de RANK-L, por 

células como linfócitos T e B (TAUBMAN et al., 2005), e fibroblastos, e ainda 

por mediadores, tais como OPG (WADA et al., 2004), IFN-ɣ, IL-4, IL-10, IL-12, 

IL-13, IL-15, IL-18 e IL-23 pelas células T (SIQUEIRA, 2011a) (Tabela 2).  

 

 

 

 

 



Tabela 2: Citocinas relacionadas às células T e à osteoclastogênese 

Células T Citocina associada Efeitos na osteoclastogênese 

TH1 IFN-ɣ 

IL-12 

IL-18 

GM-CSF 

TNF 

Inibição 

Estimulação 

Estimulação 

Estimulação 

Estimulação 

TH2 IL-4 

IL-5 

IL-6 

IL-10 

IL-13 

Inibição 

Indeterminado 

Estimulação  

Inibição 

Inibição 

TH17 IL-17 

RANK-L 

IL-23 

TNF 

Estimulação 

Estimulação 

Estimulação 

Estimulação 

TReg IL-10 

TGF-β 

IL-6 

Inibição 

Estimulação 

Estimulação 

Fonte: TAKAYANAGI (2009) 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICATIVA 

 

Vários estudos avaliaram a presença de RANK, RANKL e OPG em 

lesões perirradiculares inflamatórias. Porém, a presença específica destas 

moléculas em diferentes compartimentos teciduais (epitélio e porções 

superficial e profunda do tecido conjuntivo) e no infiltrado inflamatório (crônico 

ou misto) de cistos perirradiculares ainda não foi totalmente estabelecida, 

dificultando o esclarecimento da sua função específica nestes locais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. HIPÓTESE  

 

RANK, RANKL e OPG são fatores importantes envolvidos no processo 

de osteoclastogênese que estão presentes no infiltrado inflamatório de lesões 

perirradiculares. É provável que os níveis destas citocinas possam variar de 

acordo com o tipo de infiltrado inflamatório e a distribuição tecidual na lesão 

perirradicular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. OBJETIVO 

 

 Avaliar e comparar a expressão imunohistoquímica de RANK, RANKL e 

OPG em diferentes compartimentos teciduais e infiltrados inflamatórios de 

cistos perirradiculares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1 Parecer Ético 

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

Universidade Estácio de Sá, registrado e aprovado neste comitê sob o número 

de protocolo CAAE - 00909012500005284. 

 

6.2 Seleção das Amostras 

Foram selecionados cistos perirradiculares pertencentes ao arquivo do 

laboratório de Histopatologia da Universidade Estácio de Sá, diagnosticados 

entre janeiro de 2008 e dezembro de 2010. Um total de 40 cistos 

perirradiculares apresentando características microscópicas típicas (cápsula 

fibrosa e linha de epitélio) foi selecionado para o estudo. 

 Todos participantes apresentavam o termo de consentimento livre e 

esclarecido assinado. Este termo, oferecido pela faculdade no momento da 

inscrição do paciente na clínica odontológica, autoriza a utilização de 

informações deste pacientes para fins de pesquisa. 

 

6.3 Critérios de exclusão 

Foram excluídos deste estudo casos em que a lesão perirradicular 

adquirida não era suficiente para se obter um bom corte histológico (espécimes 

altamente fragmentados, cistos com áreas esparsas de epitélio e submetidos à 



descalcificação prévia). Foram também excluídas lesões derivadas de biópsia 

incisional.  

 

6.4 Diagnóstico das lesões perirradiculares 

Foram obtidos cortes de 5 µm das amostras embebidas em parafina 

após sua fixação em formol a 10%. As lâminas foram coradas com 

hematoxilina e eosina (HE) e a avaliação histopatológica foi realizada por dois 

avaliadores através de microscopia óptica (Leica DM500, Heerbrugg, Suécia).     

Foi considerada como cisto a lesão perirradicular que apresentava uma 

cavidade parcial ou totalmente delimitada por epitélio.  

 

6.5 Silanização das lâminas 

Os cortes histológicos foram montados em lâminas silanizadas. O 

processo de silanização se iniciou com a organização das lâminas nos berços 

metálicos, intercaladas. Em seguida as lâminas foram lavadas durante 3 - 4 

horas em água corrente, e foi adicionado detergente neutro na lavagem. As 

lâminas foram colocadas em 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 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, Brasil) cada, onde na 

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



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

a 240oC. As lâminas silanizadas receberam cortes de 3 μm cada e foram 

deixadas por um período de 3 a 4 horas em estufa a 60ºC.  

 

6.6 Reações Imunohistoquímicas 

As reações de imunohistoquímica 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.  

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, EUA) no recipiente plástico com tampa de forma a 

cobrir com alguma sobra os berços e as lâminas. O conjunto, então, foi coberto 

com filme de PVC e levado ao forno 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, para em seguida ser lavado em água corrente por 5 minutos. 

As lâminas foram colocadas nos berços de metal 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, Brasil), 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 RANK (H-300, diluição 

1:200, Rabbit polyclonal IgG, SC-9072, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, 

Califórnia, EUA), RANK-L (N-19, diluição 1:200, Goat/IgG, SC-7628, Santa 

Cruz Biotechnology, Santa Cruz, Califórnia, EUA) e OPG (N-20, diluição 1:200, 

Goat/IgG,SC-8468, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, Califórnia, EUA), foi 

utilizada a solução PBS/BSA a 1% em uma proporção de 100 μL para cortes 

pequenos e de 200 μL para cortes grandes, de solução com anticorpo primário 

por lâmina. 

As lâminas foram secas e colocadas sobre um papel toalha. Foi aplicado 

100 μL ou 200 μL (dependendo do tamanho do corte) sobre os cortes com o 

anticorpo primário; depois, as lâminas foram colocadas sobre uma espuma 

escura umedecida com água dentro de um recipiente plástico com tampa 

grande que foi deixado tampado na geladeira por 16 horas (overnight). 

Após as 16 horas, as lâminas foram retiradas da geladeira, o anticorpo 

primário foi descartado e foram colocadas nos berços de metal para realização 

de 3 lavagens, de 1 minuto cada com PBS 1x. 

Para aplicação do anticorpo secundário (LSAB + system HRP – Dako 

K0690, DAKO North America, Carpinteria, Califórnia, EUA), 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 o anticorpo secundário biotinilado foi aplicado sobre os cortes 

(aproximadamente uma a duas gotas sobre cada corte) e, então, as lâminas 

foram colocadas 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, 

deixando posteriormente as lâminas na estufa por 30 minutos a 37º C. Depois 

deste intervalo, o excesso de solução foi removido, as lâminas foram colocadas 

nos berços de metal e outras 3 lavagens de 1 minuto cada com PBS 1x foram 

realizadas. 

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

System - Dako K3468, DAKO North America, Carpinteria, Califórnia, EUA), 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 

tiradas e colocadas em água corrente para lavagem por 5 minutos.  

Foi realizada a contra-coloração com hematoxilina de Carazzi por 30 

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

cortes foram desidratados em 3 trocas rápidas de álcool absoluto (álcool 

absoluto I, II e III) e passados pelo xilol de diafanização, deixando-os ao final 

no xilol de montagem. 

 

6.7 Análise das imagens   



A análise das imagens foi realizada por dois avaliadores calibrados com 

auxílio de microscópio óptico (Leica DM500, Heerbrugg, Suécia). Cada lâmina 

foi subdividida em 5 campos de alta potência (40x de aumento microscópico), 

onde foi avaliada a expressão de RANK, RANKL e OPG no epitélio e no tecido 

conjuntivo (superficial e profundo) das lesões. Para a divisão entre áreas 

superficiais e profundas, a espessura completa da parede cística foi analisada 

e a metade mais próxima à luz do cisto foi considerada superficial e a metade 

mais distante da luz cística foi considerada profunda (Figura 1). 

 

Figura 1: Compartimentos teciduais analisados nos cistos perirradiculares (hematoxilina-

eosina, magnificação original, 40x). 

Cavidade cística 

Tecido Conjuntivo Superficial  

Epitélio Hiperplásico 

Tecido Conjuntivo Profundo  



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

atribuiu valores de (0 - 2) para cada campo. As áreas observadas foram 

consideradas negativas se não houvesse células positivas ou menos de 5% 

das células fossem coradas positivamente (0 ponto); leve a moderado se 5% a 

50% das células fossem coradas positivamente (1 ponto); e forte, se mais de 

50% das células fossem 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 (se todos os campos de alta 

potência analisados fossem negativos) a 10 (se todos os campos de alta 

potência analisados fossem 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 varia de 0 a 

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

Nas regiões avaliadas, também foram observadas a espessura epitelial 

(normal, quando as características convencionais observadas nos cistos 

estavam presentes; e hiperplásica, quando a espessura epitelial apresentava-

se maior); e no tecido conjuntivo (superficial e profundo), a presença e o tipo de 

infiltrado inflamatório (crônico, quando predominantemente composto por 

linfócitos, plasmócitos e macrófagos; e misto, caracterizado pela presença 

destas células além de neutrófilos) e a presença de fendas de colesterol. 

 

 

 



6.8 Análise Estatística 

Análises comparativas da expressão de RANK, RANKL e OPG em 

epitélio normal e hiperplásico, em infiltrado crônico e misto, e em regiões 

superficiais e profundas dos cistos perirradiculares foram realizadas usando 

testes não paramétricos (Teste Mann-Whitney, Teste Kruskal-Wallis e Teste de 

Múltipla Comparação de Dunn). A significância estatística foi dada em p < 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. RESULTADOS 

 

A avaliação histológica dos 40 cistos perirradiculares demonstrou que 24 

(60%) casos apresentavam epitélio normal e 16 (40%) mostraram epitélio 

hiperplásico. No tecido conjuntivo profundo, 35 (87,5%) casos apresentavam 

infiltrado inflamatório crônico e 5 (12,5%) apresentavam infiltrado misto. Já no 

tecido conjuntivo superficial, 31 (77,5%) casos apresentavam infiltrado crônico 

enquanto 9 (22,5%) apresentavam infiltrado misto. Dos 40 casos analisados, 

13 (32,5%) apresentaram fendas de cristais de colesterol. 

Nos 24 casos com epitélio normal, a avaliação da expressão de RANK 

revelou 12 (50%) casos negativos, 6 (25%) fracos/moderados e 6 (25%) 

fortemente marcados. Para RANKL, 16 casos (67%) foram negativos e 8 (33%) 

apresentaram marcação fraca/moderada. Todos os 24 casos (100%) casos 

foram negativos para OPG. Já nos 16 cistos perirradiculares com epitélio 

hiperplásico, 2 (12,5%) foram negativos para RANK, 4 (25%) foram 

fracos/moderados e 10 (62,5%) apresentaram forte marcação. Para RANKL, 11 

(68,8%) foram considerados negativos e 5 (31,2%) fracos/moderados. Para 

OPG, em 14 casos (87,5%) casos não houve marcação e 2 casos (12,5%) 

foram fracos/moderados. Não houve diferença estatisticamente significativa 

entre a expressão de RANK, RANKL e OPG quando foram comparados os 

epitélios normais e hiperplásicos (Tabela 3). 

Analisando o tecido conjuntivo profundo, nos 35 casos apresentando 

infiltrado inflamatório crônico, 17 (48,6%) foram negativos para RANK, 15 

(42,8%) apresentaram marcação fraca/moderada e apenas 3 (8,6%) casos 

mostraram forte marcação. Para RANKL, 26 casos (74,3%) foram negativos, 8 



(22,9%) fracos/moderados e apenas 1 caso (2,8%) apresentou forte marcação. 

Já para OPG, 34 casos (97,1%) foram negativos e 1 (2,9%) apresentou 

marcação fraca/moderada. Na avaliação dos 5 casos com infiltrado inflamatório 

misto, todos apresentaram marcação negativa para RANK. Para RANKL, 2 

casos (40%) apresentaram-se negativos, 2 (40%) apresentaram marcação 

fraca/moderada e apenas 1 caso (20%) mostrou marcação forte. Para OPG, 3 

casos (60%) foram negativos e 2 (40%) apresentaram marcação 

fraca/moderada. Os resultados mostraram diferença estatisticamente 

significativa na expressão RANK e RANKL, mas não de OPG, quando foram 

comparadas as áreas de inflamação crônica e mista no tecido conjuntivo 

profundo (Tabela 3). 

Na análise do tecido conjuntivo superficial, dos 31 casos que 

apresentavam infiltrado inflamatório crônico, 8 (25,8%) foram negativos para 

RANK, 14 (45,2%) foram fracos/moderados e 9 (29%) tiveram forte marcação. 

Para RANKL, 21 casos (67,7%) foram negativos, 9 (29%) tiveram marcação 

fraca/moderada e apenas 1 (3,3%) mostrou forte marcação. Já para OPG, 29 

casos (93,5%) foram negativos e 2 (6,5%) apresentaram marcação 

fraca/moderada. Na análise dos 9 casos apresentando infiltrado inflamatório 

misto no tecido conjuntivo superficial, 3 (33,3%) foram negativos para RANK, 5 

(55,6%) apresentaram marcação fraca/moderada e apenas 1 (11,1%) mostrou 

forte marcação. Para RANKL, 6 (66,7%) foram negativos, 2 (22,2%) foram 

fracos/moderados e 1 (11,1%) caso mostrou marcação forte. Para OPG, 8 

casos (88,9%) foram negativos e 1 caso (11,1%) apresentou marcação 

fraca/moderada. Os resultados mostraram diferença estatisticamente 

significativa na expressão RANK e RANKL, mas não de OPG, quando foram 



comparadas as áreas de inflamação crônica e mista no tecido conjuntivo 

superficial (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3: Análise da expressão de RANKL, OPG e RANK por região analisada nos cistos perirradiculares 

(Mann-Whitney test, p<0.05). Os valores estão expressos em média ± desvio padrão 

Área RANK P OPG p RANKL p 

Epitélio  

Normal 

Hiperplásico 

 

0,51±0,70 

0,62±0,84 

 

 > 0.05 

 

0,03±0,11 

0,06±0,16 

 

> 0.05 

 

0,20±0,31 

0,19±0,33 

 

> 0.05 

Conjuntivo Superficial  

Infiltrado Crônico 

Infiltrado Misto 

 

0,78±0,69 

0,17±0,42 

 

< 0.001 

 

0,11±0,22 

0,06±0,16 

 

> 0.05 

 

0,40±0,38 

0,11±0,33 

 

< 0.001 

Conjuntivo Profundo 

Infiltrado Crônico 

Infiltrado Misto 

 

0,53±0,57 

0,01±0,06 

 

< 0.001 

 

0,07±0,16 

0,04±0,16 

 

> 0.05 

 

0,41±0,35 

0,09±0,30 

 

< 0.001 

 

 

Nos 13 casos que apresentavam fendas de colesterol, em relação à 

RANKL, 5 (38.5%) foram negativos e 8 (61.5%) apresentaram marcação 

fraca/moderada. Para OPG, 12 (92.3%) foram negativos e apenas 1 (7.7%) 

apresentou marcação fraca/moderada, e para RANK 8 (61.5%) foram negativos 

e 5 (38.5%) apresentaram forte marcação. Em virtude do pequeno número de 

casos apresentando este achado não foi possível realizar a análise estatística. 

As Figuras 2, 3 e 4 mostram o padrão de expressão de RANK, RANKL e 

OPG nos diversos compartimentos teciduais dos cistos perirradiculares.  

 



 

 

Figura 2: Expressão de RANK em cistos perirradiculares. A e B: Expressão de RANK no epitélio e no infiltrado 
inflamatório crônico ((imunoperoxidase, magnificação original, 40x), C: Expressão de RANK no infiltrado 
inflamatório misto ((imunoperoxidase, magnificação original, 40x), D: Expressão de RANK nos macrófagos e nas 
fendas de cristais de colesterol ((imunoperoxidase, magnificação original, 100x). 

 

 

 

 



 

 

Figura 3: Expressão de RANKL em cistos perirradiculares. A: Expressão de RANKL no infiltrado inflamatório 
crônico ((imunoperoxidase, magnificação original, 40x), B: Expressão de RANKL nos macrófagos e nas fendas 
de cristais de colesterol ((imunoperoxidase, magnificação original, 100x), C: Expressão de RANKL no infiltrado 
inflamatório misto ((imunoperoxidase, magnificação original, 40x), D: Expressão de RANKL no infiltrado 
inflamatório misto ((imunoperoxidase, magnificação original, 100x). 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4: Expressão de OPG em cistos perirradiculares. A: Expressão de OPG no infiltrado inflamatório misto 
(imunoperoxidase, magnificação original, 40x), B: Expressão de OPG no infiltrado inflamatório crônico 
(imunoperoxidase, magnificação original, 40x), C: Expressão de OPG no infiltrado inflamatório misto 
(imunoperoxidase, magnificação original, 40x), D: Expressão de OPG no infiltrado inflamatório crônico 
(imunoperoxidase, magnificação original, 40x). 

 

 

 

 

 



Quando foi realizada a comparação entre os marcadores por área da 

lesão cística foi verificado nos epitélios (Figura 5) maior expressão de RANK 

em relação à OPG (RANK epitélio normal x OPG epitélio normal, p<0.001; 

RANK normal x OPG hiperplásico, p<0.01; RANK hiperplásico x OPG normal, 

p<0.05; RANK hiperplásico x OPG hiperplásico, p<0.05). Também foi 

observada diferença estatisticamente significativa entre RANKL e OPG no 

epitélio normal (p<0.05).  
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Figura 5: Análise comparativa da expressão de RANK, RANKL e OPG em epitélio nos cistos 

perirradiculares (Kruskal-Wallis test and Dunn's Multiple Comparison test, p<0.05). 

 

 

No tecido conjuntivo (Figuras 6 e 7), foi observada maior expressão de 

RANK no infiltrado crônico em relação à OPG no infiltrado crônico (p<0.001), 

em relação à OPG no infiltrado misto (p<0.001) e em relação à RANKL no 

infiltrado misto (p<0,001). A expressão de RANKL no infiltrado crônico foi maior 

em relação à RANK no infiltrado misto (p < 0.001).  A quantidade de RANKL no 



infiltrado crônico foi maior em relação à OPG no infiltrado crônico (p < 0.001) e 

à OPG no infiltrado misto (p < 0.001).  

 

Crônico RANK Misto RANK CrônicoOPG Misto OPG CrônicoRANKL Misto RANKL 
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Área

im
u

n
o

re
a
ti

v
id

a
d

e

 

Figura 6: Análise comparativa da expressão de RANK, RANKL e OPG em Tecido 

Conjuntivo Superficial nos cistos perirradiculares (Kruskal-Wallis test and Dunn's Multiple 

Comparison test, p<0.05). 
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Figura 7: Análise comparativa da expressão de RANK, RANKL e OPG em Tecido 

Conjuntivo Profundo nos cistos perirradiculares (Kruskal-Wallis test and Dunn's Multiple 

Comparison test, p<0.05). 

 

 



8. DISCUSSÃO 

 

A identificação de RANK, RANKL e OPG em cistos e granulomas 

perirradiculares sugere a influencia destas moléculas na atividade osteoclástica 

característica destas lesões (SABETI et al., 2005; MENEZES et al., 2006; DE 

MORAES et al., 2011; DE BRITO et al., 2012; SILVA et al., 2012; DE MATOS 

et al., 2013; LIU & PENG, 2013; WAN et al., 2014). O presente estudo 

trabalhou com 40 cistos perirradiculares, que são alterações inflamatórias 

originadas nos tecidos perirradiculares principalmente associadas com a 

infecção microbiana do sistema de canais radiculares (SIQUEIRA et al., 2008; 

RICUCCI & SIQUEIRA, 2010). Acredita-se que os cistos são formados como 

resultado da proliferação de células epiteliais de Malassez remanescentes nos 

tecidos perirradiculares inflamados (LIN et al., 2007). O cisto perirradicular 

pode ser considerado como uma progressão de um granuloma, mas ainda não 

é claro se todos os granulomas irão dar origem a cistos (NAIR, 2004).  

Nos cistos analisados, foram encontradas fendas de cristais de 

colesterol em 32,5% dos casos. Segundo NAIR (2004), a incidência de fendas 

de cristais de colesterol em lesões perirradiculares é de 18 a 44%, 

corroborando com os achados deste estudo. A presença de cristais de 

colesterol na região perirradicular é resultado da desintegração da membrana 

de células inflamatórias, tais como linfócitos, plasmócitos e macrófagos, e de 

células epiteliais em lesões de longa duração como é o caso dos cistos 

perirradiculares. Tem sido sugerido que o acúmulo destes cristais induz uma 

reação de corpo estranho na região dificultando a regeneração dos tecidos 

perirradiculares pela presença de macrófagos e células gigantes 



multinucleadas, que tentam degradá-los sem sucesso (NAIR et al., 1993). 

Estas mesmas células são responsáveis pela liberação de citocinas 

inflamatórias que induzem a reabsorção óssea na região (NAIR et al., 1993; 

SJÖGREN et al., 2002; NAIR, 2004). Dos casos com a presença de fendas de 

colesterol analisados neste estudo, 61.5% apresentaram marcação positiva 

para RANKL, reforçando a possibilidade de que sua presença possa servir 

como estímulo adicional a reabsorção óssea associada a presença dos cistos 

perirradiculares.    

O presente estudo analisou isoladamente a expressão de cada 

marcador e depois foi realizada a comparação entre os marcadores por área da 

lesão. Foi verificada em parte da amostra analisada, a presença de RANK, 

RANKL e OPG no epitélio cístico, assim como já demonstrado em outros 

estudos (MENEZES et al., 2006; DE MORAES et al., 2011). Este achado 

corrobora o fato de que, devido a ação de mediadores químicos inflamatórios 

presentes na região, outros componentes do cisto perirradicular, como células 

epiteliais, células endoteliais e fibroblastos, passam também a expressar 

citocinas inflamatórias (DE MATOS et al., 2013; BRACKS et al., 2014). O efeito 

sinérgico destas citocinas pró-inflamatórias juntamente com RANKL tem sido 

sugerido como um fator de contribuição na expansão de lesões perirradiculares 

(KAWASHIMA et al., 2007). No presente estudo não foi observada diferença 

estatisticamente significativa em relação à expressão de RANK, RANKL e OPG 

quando foram comparados os epitélios de espessura normal com os epitélios 

hiperplásicos. Esse dado sustenta a hipótese de que a expressão destas 

moléculas possa ter relação mais próxima com a presença, o tipo e a 



intensidade do infiltrado inflamatório, do que com a maior quantidade de células 

epiteliais.    

O tecido epitelial, outrora considerado apenas como uma barreira física, 

mais recentemente tem sido encarado como importante componente no 

processo de sensibilização de células T helper (TH) por meio da ação das 

células dendríticas (HAMMAD & LAMBRECHT, 2008). Estas são células 

apresentadoras de antígeno presentes na mucosa oral e que estão envolvidas 

na osteoclastogênese induzida por processos inflamatórios, com consequente 

reabsorção óssea (ALNAEELI & TENG, 2009). Outro fato importante é a 

capacidade das células dendríticas imaturas se transdiferenciarem em 

osteoclastos funcionais na presença de RANKL e do fator estimulador de 

colônias de macrófagos (M-CSF), processo que pode estar envolvido 

diretamente com a formação de lesões osteolíticas derivadas de doenças 

ósseas inflamatórias (RIVOLLIER et al., 2004). Um estudo imunohistoquímico 

prévio, avaliando cistos radiculares e cistos dentígeros, demonstrou a presença 

de células dendríticas no epitélio cístico expressando RANK (DE MORAES et 

al., 2011). No presente estudo foi verificada nos epitélios de espessura normal 

e nos epitélios hiperplásicos uma maior quantidade de RANK em relação à 

OPG, além de RANKL ter se mostrado estatisticamente prevalente sobre OPG 

no epitélio normal. Estes achados sugerem a presença de um maior número de 

células precursoras de osteoclastos susceptíveis à osteoclastogênese e 

consequentemente aptas a ativarem a reabsorção óssea.  

Ao analisarmos o tecido conjuntivo tanto na região superficial como na 

região profunda, foi observada uma maior imunoexpressão de RANK e RANKL 

no infiltrado inflamatório crônico quando comparado ao infiltrado misto. Este 



achado está em concordância com o fato de que em processos inflamatórios, 

além dos osteoblastos, outras células, como fibroblastos, linfócitos T e B 

passam a expressar RANKL em maior quantidade (TAUBMAN et al., 2005; 

TEITELBAUM, 2007; COCHRAN, 2008). FAN et al. (2011) investigaram a 

possível associação entre a expressão de RANKL e OPG e o infiltrado 

inflamatório em peridontite apical crônica e demonstraram que a expressão de 

RANKL mostrou-se aumentada nos infiltrados crônicos compostos por linfócitos 

T e B e macrófagos. Além disso, observaram, como no presente estudo, que a 

expressão de RANKL parece estar intimamente relacionada com o infiltrado 

inflamatório.  Outros estudos recentes têm mostrado que o infiltrado de 

linfócitos T na região perirradicular, estimulado pela presença de bactérias 

colonizadoras dos canais radiculares, induz a expressão de RANKL levando ao 

desenvolvimento e à manutenção da reabsorção óssea no local (DE BRITO et 

al., 2012; SILVA  et al., 2012). A possibilidade da expressão de RANK por 

células precursoras de osteoclastos, osteoclastos maduros e por células 

dendríticas reforça a possibilidade de ativação das células clásticas nas regiões 

de infiltrado inflamatório crônico na cápsula cística (BOYCE & XING, 2007). O 

incremento no número de células expressando RANK mostra que estas 

encontram-se aptas a interagir com o receptor específico RANKL, levando a 

sua diferenciação em osteoclastos e posterior indução da reabsorção óssea 

perirradicular.  

Ao compararmos as diferentes regiões da cápsula dos cistos 

perirradiculares, os resultados do presente estudo mostraram maior expressão 

de RANKL nas áreas de infiltrado crônico, tanto na porção superficial quanto na 

profunda, em comparação com a expressão de OPG, sugerindo uma maior 



atividade osteoclastogênica na parede fibrosa. Existem evidências de que 

neutrófilos polimorfonucleares, macrófagos, células endoteliais e linfócitos 

presentes no infiltrado inflamatório de lesões perirradiculares expressam 

RANKL e OPG, sugerindo que em tecidos inflamados a expressão de RANKL 

aumenta também pelo número de células que passam a expressá-lo 

(MENEZES et al., 2006). Quando a expressão de RANKL se mostra mais 

elevada que a de OPG, RANKL se liga a RANK nas células precursoras de 

osteoclastos, levando à ativação de sua formação e a consequente reabsorção 

óssea (COCHRAN, 2008). Em geral, a sobrexpressão de RANKL está 

associada com a menor expressão de OPG ou, ao menos, com a menor 

indução de OPG (BOYCE & XING, 2007). 

MENEZES et al. (2008) demonstraram a expressão significativamente 

maior de RNAm de RANKL e OPG em granulomas perirradiculares quando 

comparados a tecidos perirradiculares sadios, reforçando sua importância na 

progressão e expansão destas lesões. Os mesmos autores sugerem que as 

lesões nas quais a expressão de RANKL predomina sobre a expressão de 

OPG são candidatas à progressão, ao passo que as lesões nas quais a 

expressão de RANKL e de OPG seja semelhante, ou a expressão de OPG 

predomine, sejam lesões potencialmente estáveis. É difícil avaliar a importância 

da expressão destes marcadores da reabsorção óssea no curso das lesões 

perirradiculares inflamatórias visto que, como no presente estudo, a maioria 

dos casos incluídos nos estudos publicados na literatura incluem lesões 

perirradiculares inflamatórias que não possuem informação evolutiva prévia à 

realização do tratamento cirúrgico.  

 



9. CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo reforçam a participação de RANK, 

RANKL e OPG em doenças inflamatórias perirradiculares. Foi possível 

observar a presença destas moléculas nos diferentes compartimentos teciduais 

(epitélio, infiltrado inflamatório, cristais de colesterol e tecido conjuntivo 

superficial e profundo), sugerindo intensa atividade imunológica destes tecidos 

frente à infecção endodôntica. Além disso, cistos perirradiculares permeados 

por infiltrado inflamatório crônico mostraram maior expressão de RANKL que 

de OPG, sustentando as evidências de que nestes casos exista maior estímulo 

à ação osteolítica.  
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Deviation in simulated curved canals prepared with continuous rotation and 

reciprocal motion nickel-titanium systems 

ABSTRACT 

Introduction: The incidence of deviation in simulated curved canals was compared 

after preparation with nickel-titanium instruments driven by continuous rotation and 

reciprocal movement motors. 

Methods: Forty epoxy resin blocks for training in curved root canals were filled with 

ink and pre-instrumentation images were obtained by stereomicroscope. 

Instrumentation was performed by an endodontic specialist with experience in the 

use of the two systems: Reciproc (R25) and ProTaper (up to F3). Instrumentation 

was performed in accordance with the instructions of the respective manufacturers.  

Post-instrumentation images were obtained under exactly the same conditions as 

those of the previous images, then images were superimposed and a software 

program was used for analysis. Differences along, and on the mesial and distal 

surfaces of the canal were measured in 8 points to evaluate the presence of 

deviation. 

Results: Intragroup analysis demonstrated that the two systems promote deviations 

along the 8 points of measurement in the canal. Within the ProTaper group, 

significant differences (p<0.01) with greater deviations were at the following points: 

4mm>7mm>3mm>6mm. In Reciproc group significant differences (p<0.05) were 

found at points: 3mm>4mm>2mm>1mm. ProTaper group  presented smaller 

deviation at points: 0, 2, 3, 4 and 6mm compared with Reciproc group . 

Conclusions: The results obtained in this study suggest that continuous 

mechanized instrumentation with previous and progressive cervical preparation in the 



apical direction, with specific files, tends to perform a more adequate preparation with 

less risk of displacing the original canal, when compared with a single instrument with 

reciprocal movement. 

Key-words: Endodontics, instrumentation, nickel-titanium.  

 

 Major objectives of chemical-mechanical preparation are to clean and shape 

root canals, and these may be attained concomitantly with the use of different 

instruments, instrumentation techniques and irrigant solutions. The body of the main 

canal should be flared throughout its extension, so that its walls are involved in the 

final preparation, thereby promoting tapered and centralized root canal shaping (1). 

However, this task becomes somewhat complex when performed in curved canals 

(2). In these cases, in addition to the main canal walls frequently remaining 

untouched, thus compromising the result of treatment (3), excessive wear may occur 

on some dentin, leading to the rectification and transportation of the canal (4). 

 Endodontic instruments made of nickel-titanium (NiTi) alloy are a great 

advancement with respect to the instrumentation of curved canals, promoting flaring 

of these canals in a more centralized manner, and with less occurrence of deviations, 

due to the superelasticity of this alloy (5-6). Many of these instruments have been 

designed to be coupled to a motor with continuous rotation to the right, whereas a 

new range of instruments for use with reciprocating movement has been proposed 

(7). Among these, new techniques propose the use of single instruments (8). 

 A requisite that must be taken into consideration in the choice of the instrument 

is the cleaning and disinfecting capacity of each system. ALVES et al. (2012) 

compared a technique with the use of single instrument with reciprocating movement, 



Reciproc (VDW, Munich, Germany) with a conventional rotary technique that uses a 

sequence of instruments, BioRaCe (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, 

Switzerland). The results obtained presented no significant differences between the 

two techniques as regards the reduction of bacteria in oval canals after 

instrumentation (9). 

As regards the ability of shaping and effectively cleaning canals, BÜRKLEIN et al. 

(2012) compared single reciprocating instrument systems, Reciproc and Wave One 

(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) with systems using a sequence of files 

and continuous rotating movement, MTwo (VDW, Munich, Germany) and ProTaper 

(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland), in the instrumentation of severely 

curved canals, and concluded that all the instruments maintained the curvature of the 

original canal (8). However, the use of MTwo and Reciproc provided greater cleaning 

in the apical region. In a recent study (10), the ability of shaping of three single 

instrument systems was compared, namely Reciproc (VDW, Munich, Germany), 

F360 (Komet Dental, Lemgo, Germany) and OneShape (Micro-Mega, Besançon, 

France), with MTwo conventional rotary instruments. It was found that all the systems 

respected the curvature of the original canal, without significant difference among 

them. Another study that compared the Self-Adjusting File - SAF (ReDent-Nova, 

Ra’anana, Israel), WaveOne, Reciproc and ProTaper systems, presented similar 

results with regard to the quantity of dentin walls touched in the instrumentation of 

oval canals, with none of them being capable of preparing all the dentin walls (11). 

There is clear need for knowing the mechanical behavior of instruments in curved 

root canals, in order to avoid accidents, such as deviations, fractures and even 

perforations during chemical-mechanical preparation. The aim of this study was to 

evaluate and compare the shaping of curved canals in artificial models, performed by 



means of two motor-driven systems: one with reciprocating movement, Reciproc 

(VDW, Munich, Germany) and the other with continuous rotary movement, ProTaper 

(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland). 

 

MATERIALS AND METHODS  

 For this study, 40 blocks of transparent epoxy resin with simulated curved 

canals, Endo Training Blocks (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Switzerland) were 

used, divided into two distinct groups. In one group preparation was performed with 

an instrumentation system with reciprocal movement and a single instrument, 

Reciproc; and in the other, a system with continuous rotation to the right, using a 

sequence of instruments, ProTaper. Instrumentation was performed up to the final 

limit of total working length (WL) of the simulated canals. For this purpose the motor 

VDW Silver® Reciproc® (VDW, Munich, Germany) was used. 

Analysis and Preparation of Blocks: 

 In each acrylic block, the simulated canal was filled with ink, by means of a 1ml 

hypodermic syringe (BD Plastipak, São Paulo, Brazil), in order to capture the initial 

image of the canal using a Leica S8 APO stereomicroscope (Leica, Wetzlar, 

Germany), at 10X magnification. For image capture, blocks were fixed to an acrylic 

platform at the base of the stereomicroscope, especially made for this purpose, in 

order to stabilize them in the same position in all the photographs taken, and 

maintain a fixed distance between the stereomicroscope objective lens and simulated 

canal. After this stage, the canals were instrumented by an endodontic specialist. 

During instrumentation, all the canals were irrigated with the same quantity (21 ml) of 

distilled water. The canals were irrigated and their apical patencies were verified with 



a manual, stainless steel type K-file size 10 (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, 

Switzerland). For irrigation, 5 ml hypodermic syringes (BD Plastipak, São Paulo, 

Brazil) coupled to NaviTip cannulas (Ultradent Products, South Jordan, USA) caliber 

30G, 21mm long, to distance 3mm short of the WL. All the preparations made with 

the two systems were finalized with caliber 25 or 30, Reciproc and ProTaper 

instruments respectively. Images were recorded before and after the use of each 

instrument for both techniques. 

 Images obtained were saved, and afterwards transferred to the software 

program Adobe Photoshop (CS2, version 9.0, Adobe Systems Inc, San Jose, CA, 

USA) which performs superimposition of the images obtained before, during and 

after instrumentation, in order to obtain the results. For analysis of the quality of 

shaping, on the initial image before shaping, a line was traced exactly in the center of 

the canal from the apical limit up to 7 mm from this point, in the direction of the 

cervical portion of the canal, by means of Adobe Photoshop. After instrumentation, 

the initial and final images were superimposed, and the quality of the preparation was 

evaluated by the difference between the wear of the concave portion and convex 

portion of the canal. Walls of each canal were evaluated by two calibrated 

endodontists, at every 1 cm of this line, in a total of 7 segment of 1 mm evaluated for 

each block instrumented. Data with reference to the quantity of wear on the canal 

walls were statistically analyzed to evaluate the significance of the results obtained. 

Technique and Groups of Instrumentation: 

 In the two groups, the instrumentation technique was performed in accordance 

with the recommendations of the manufacturers. The sequences of techniques were 



described for each system, and a flow diagram was prepared for each group (Figure 

1), as follows: 

Group 1 (Reciproc) 

 The glide path was created and the WL established with a K-file size 10 before 

instrumentation began. Instrument R25 (25/08) of the  Reciproc system was 

introduced into its respective simulated canals with 3 movements of penetration and 

withdrawal of a maximum of 3 mm of amplitude applying light apical pressure. After 

this sequence of movements, the instrument was removed from the canal and 

cleaned with gauze dampened with distilled water. The canal was irrigated with 3mL 

of water and its patency was verified with a K-file size 10 each time instrument R25 

was withdrawn, and it was re-introduced into the canal with penetration and 

withdrawal movements until the stipulated WL was reached. As these instruments 

are for one single use only, they were discarded after use, in accordance with the 

manufacturer’s instructions. The values of torque and speed used were pre-

established by the manufacturer of the reciprocating movement appliance. 

Group 2 (ProTaper Universal)  

 The glide path was created and WL established with a K-file size 10 before 

instrumentation began. Each instrument was introduced into the simulated canal with 

3 movements of penetration and withdrawal of a maximum of 3 mm of amplitude 

applying light apical pressure. After this sequence, the instrument was removed from 

the canal and cleaned with gauze dampened with distilled water. Canal was irrigated 

with 2mL of water and its patency verified with a K-file size 10. The instruments were 

re-introduced into the canal with penetration and withdrawal movements until the 

stipulated WL was reached.   



 The sequence recommended by the manufacturer, SX, S1, S2, F1 (20/07), F2 

(25/08) and F3 (30/09) was followed. These instruments were used in the 

instrumentation of three simulated canals, and discarded afterwards. The torque and 

speed values used for the ProTaper System were 1Ncm and 300 rpm, respectively. 

Statistical analyses  

 Data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) software, version 19.0 (IBM, São Paulo, SP, Brazil). Intragroup analysis were 

used to evaluate the isolated performance of the two systems. The difference in 

material removal from the mesial and distal walls of the canals at the 8 measuring 

points was compared using the paired Student’s-t test. This initial analysis allowed 

identification of the points where significant deviation occurred. Intergroup analysis 

was performed with the use of the unpaired Student’s-t test for each level. For 

multiple comparisons, Tukey post hoc test was used in conjunction with one way 

analysis of variance (ANOVA) and the Least Significant Difference (LSD) test for 

repeated measures ANOVA. The data were tested for normality before applying the 

parametric tests. The statistical significance level of 5% (p<0.05) was established for 

all analyses. 

 

RESULTS 

 Intragroup analysis demonstrated that the two instruments promoted some 

deviation. This was evaluated by comparing the material removed from the mesial 

and distal walls of the canal at the 8 measuring points. There was significant 

difference at all levels for the ProTaper group (p<0.01), except for the 7-mm level. On 

the other hand, there was significant difference at only three levels (1, 2 and 3 mm) 



for the Reciproc group (p<0.05). In the ProTaper group, the 4 levels with the greatest 

deviation were the following: 4mm>7mm>3mm>6mm. A significantly higher deviation 

occurred at 4mm when compared with all levels. In the Reciproc group, the 4 levels 

with the greatest deviation were the following: 3mm>4mm>2mm>1mm. Significantly 

higher  deviation occurred in the 3 mm level when compared with all levels, except 4 

mm.  

 Data from intergroup analysis are also shown in Table 1. When the two groups 

were compared for the ability of enlarging the canal with minimal deviation, the 

ProTaper instruments showed significantly better results than the Reciproc at levels 

0, 2, 3, 4 and 6 mm. 

 

DISCUSSION 

  Although the canals simulated in resin blocks presented a different hardness to 

that of dentin, they are a most useful tool in the study of instruments used in curved 

canals, since it would be practically impossible to work with natural teeth that 

presented the same angle of root curvature and the same canal length. Therefore, it 

is more feasible to study the performance of endodontic instruments in curved canals 

using these blocks, thereby allowing standardization of the tests performed (12).  

 During the instrumentation of curved canals there is a tendency towards 

rectification of the instrument within the canal, leading to greater wear of the external 

dentin wall of the curvature in the apical region, and consequent deficient 

instrumentation in the internal canal wall, and wear of the internal wall of the 

curvature in the middle and cervical portions of the canal (13-14). In an endeavor to 

avoid or even minimize this wear, which may lead to accidents such as step and 



deviation of the apical canal, there is a search for new instrumentation techniques in 

Endodontics and for new alloys for the fabrication of instruments. There is no 

question about the value of the use of NiTi alloy in Endodontics, particularly as far as 

the capacity to maintain the trajectory of the original canal during mechanical 

preparation is concerned, thereby reducing the chance of deviations (15).  

 Recently, new instruments have been manufactured with NiTi Memory wire (M-

Wire), which differs from the traditional NiTi alloy because it receives a thermo-

mechanical treatment whereby it gains a nano-crystalline martensitic microstructure, 

guaranteeing it greater flexibility and cyclic fatigue resistance when compared with 

the traditional NiTi alloy (16-17). Lopes et al. (2013) in a recent study in which they 

evaluated the behavior of endodontic instruments manufactured with conventional 

NiTi alloy, NiTi M-Wire and NiTi R-phase, concluded that in addition to the type of 

alloy of the instrument, the design and dimension of the instrument will also influence 

its behavior during instrumentation (18). In the present study the M-Wire alloy in the 

instrument tested, did not present a flexibility behavior superior to that of 

conventional NiTi alloy. 

 Although errors in procedures in endodontic treatment are not the direct cause 

of failure, failures such as deviations may prevent endodontic therapy from being well 

performed, thereby diminishing the chance of success, particularly in cases in which 

there is an established infection (19). Knowledge of the mechanical properties and 

behavior of the instruments in canals with curvatures is important to the clinicians, so 

that, they may adopt the use of a safer instrument, knowing about its limitations and 

risks. Although reciprocal movement is relatively recent in mechanized 

instrumentation, this kinematics used is no novelty in Endodontics. ROANE et al. in 

1985 gave a good description of the advantages of this type of movement in manual 



instrumentation, even with the use of steel files in curved canals (20). More recently, 

this movement has been used in some mechanized instrumentation systems using 

NiTi files. FRANCO et al. (2011) comparing the shaping ability of mechanized NiTi 

instruments using continuous and reciprocal movement in simulated canals 

concluded that the latter promoted more centralized canals (21). Another study, 

however, compared the use of different kinematics, continuous and reciprocal, in 

mechanized endodontic instruments and concluded that both resulted in satisfactory 

preservation of the original shape of the canal (22).  

 In the present study, in the intragroup analysis significant difference was verified 

when the wear of the mesial and distal walls of canals were compared at the 7 most 

apical levels of the ProTaper system, and at 3 levels of the Reciproc system as from 

point 0. This result demonstrated the difficulty of maintaining a centralized 

preparation the closer the proximity to the apex of the canal. However, it was also 

observed that the Reciproc system presented no statistically significant wear at the 

more cervical levels. 

 When comparing the two instrumentation systems, in the intergroup analysis it 

was observed that the ProTaper system promoted smaller displacement of the 

preparation at levels 0, 2, 3, 4 and 6. These results suggest that the progressive 

crown-apex preparation with specific instruments in each region of the canal 

promoted a smaller displacement of the original canal, particularly in the apical 

region. The Reciproc instrument produced wear of a larger quantity of material from 

the mesial or distal walls; this would not be a problem if it occurred uniformly on both 

mesial and distal walls. However, when there is a greater degree of wear on only one 

wall, it results in displacement of the original canal. As has been shown in a previous 

study, the gradual or progressive preparation of the canal diminishes the risk of 



accidents in chemical mechanical preparation; that is, the fact of enlarging the 

cervical portion of the canal before the more apical thirds facilitates instrumentation 

of the apical portion, by the fact of diminishing the pressure of the dentin walls 

against the instrument, thus diminishing the risk of deviation, instrument fracture as 

well as apical extrusion of dentin (23). 

 Obviously there are other factors that must also be considered in the choice of 

an ideal instrument, such as: resistance to fracture, flexibility, capacity for disinfection 

of the canals and satisfactory clinical results obtained in clinical trials. 

 Results obtained suggest that continuous mechanized instrumentation with 

previous and progressive cervical preparation in the apical direction, with specific 

files, tends to perform a more adequate preparation with less risk of deviation the 

original canal, when compared with a single instrument using reciprocal movement. 
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