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RESUMO 

 

Objetivo : avaliar a distribuição dos mastócitos e dos macrófagos, assim como 

a expressão de interleucina 6 (IL-6) em 30 lesões perirradiculares inflamatórias 

(LPIs) selecionadas dos arquivos do Laboratório de Histopatologia Bucal da 

Universidade Estácio de Sá.  

Métodos: As informações clínicas, demográficas e o volume macroscópico das 

LPIs foram obtidos a partir dos registros laboratoriais e lâminas histológicas 

coradas em HE e todos os casos foram revisados para avaliação das 

características microscópicas. A partir dos blocos de parafina dos 30 casos 

selecionados, foram realizadas reações imunoistoquímicas utilizando 

anticorpos anti-triptase (para mastócitos), anti-CD68 (para macrófagos) e anti-

IL-6 e o padrão e a localização da marcação foram avaliados em todos os 

casos.  

Resultados: Os resultados mostraram que os cistos perirradiculares 

apresentaram volume macroscópico médio maior que o encontrado nos 

granulomas. Não houve diferença entre o número de mastócitos e de 

macrófagos nas regiões superficial e profunda das LPIs e quando foram 

comparados cistos e granulomas perirradiculares. A média do número de 

mastócitos na porção superficial dos espécimes foi maior nos casos com 

inflamação superficial e exocitose intensa. A intensidade da marcação de 

macrófagos mostrou-se maior nas áreas mostrando expressão de IL-6 e esta 

interleucina mostrou-se menos expressa na região profunda das LPIs com 

maior volume.  

Conclusões:  Os resultados encontrados reforçam a participação dos 

mastócitos e dos macrófagos na patogênese das LPIs e as evidências de um 

papel protetor da IL-6 no seu desenvolvimento. 

 

Palavras chave:  Cisto periapical; granuloma periapical; mastócitos; 

macrófagos; interleucina 6.  
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ABSTRACT 

 

Aim: to evaluate the distribution of mast cells and macrophages, as well as 

interleukin 6 (IL-6) expression in 30 periapical inflammatory lesions (PIL) 

retrieved from the files of the Oral Pathology Laboratory, Estácio de Sá 

University.  

Methods:  Clinical information and data from the gross volume of the submitted 

specimens were obtained from the laboratory registries, and HE-stained 

histological slides from all cases were reviewed by analyzing microscopic 

features. Immunohistochemical reactions directed against tryptase (mast cells), 

CD68 (macrophages) and IL-6 were performed using paraffin-embedded 

specimens from all 30 cases. The pattern and localization of the positive 

staining were evaluated in all cases.  

Results:  Results showed that periapical cysts showed higher mean gross 

volume than periapical granulomas. There were no differences on the mean 

number of mast cells and macrophages in both superficial and deep portions of 

the PILs and when comparing periapical cysts and granulomas. Mean number 

of mast cells on the superficial region of the PILs was higher in cases 

presenting intense superficial inflammation and exocytosis. Mean number of 

macrophages was higher in IL-6 positive areas, and this interleukin was less 

expressed in the deep area of the PILs showing higher volume.  

Conclusions:  Results reinforce the participation of mast cells and 

macrophages in the pathogenesis of PILs, and the evidences toward a 

protective role for IL-6 in their development. 

 

Key-words: Periapical cyst; periapical granuloma; mast cells; macrophages; 

interleukin 6. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Após a necrose pulpar e a disseminação e instalação de bactérias nos 

sistemas de canais radiculares, há o estímulo e a ativação dos mecanismos de 

defesa inata e adquirida nos tecidos perirradiculares, o que permite o 

desenvolvimento dos granulomas e cistos perirradiculares (SANTOS et al., 

2006). Bactérias viáveis, desintegradas ou seus produtos metabólicos, assim 

como restos de tecidos pulpares degenerados ou necróticos presentes no 

interior dos canais radiculares infectados podem se difundir através dos 

forames apicais em direção aos tecidos perirradiculares (SHARMA & SAXENA, 

2010) e causar uma variedade de lesões inflamatórias de acordo com sua 

natureza, volume e duração da irritação aos tecidos (NINOMIYA et al., 1997). 

As lesões perirradiculares desenvolvem-se em consequência da resposta 

imune ao contínuo estímulo proveniente dos canais radiculares infectados 

(MATSUO et al., 1992). Essas agressões de origem bacteriana, química ou 

mecânica, causam inflamação dos tecidos periapicais, com a consequente 

formação das lesões perirradiculares inflamatórias (LPIs) (TORABINEJAD & 

LOMA, 1994; NAIR et al., 1996). Como a inflamação perirradicular pode se 

manifestar nas formas aguda ou crônica, as LPIs podem se apresentar de 

formas variadas, tanto clínica como histopatologicamente, incluindo 

especialmente os abscessos, granulomas e cistos perirradiculares (NAIR, 

2004; RICUCCI et al., 2006). 

As LPIs de curso crônico desenvolvem-se fundamentalmente a partir da 

presença de microrganismos (bactérias, vírus e fungos) no interior dos 

sistemas de canais radiculares (SIQUEIRA & ROÇAS, 2008), podendo ser 

classificadas histologicamente por sua arquitetura morfológica em granulomas 

(granulomas sem epitélio, granulomas com restos epiteliais de Malassez e 

granulomas com epitélio proliferado) e cistos perirradiculares (MATSUO et al., 

1992). 

Tem sido demonstrado que linfócitos, plasmócitos, macrófagos e 

neutrófilos representam as células predominantes nas LPIs (KETTERING & 

TORABINEJAD, 1993; MÁRTON & KISS, 2000). Dependendo do estágio do 
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desenvolvimento, do curso clínico da doença e da resposta individual de cada 

tecido, o exame histopatológico das LPIs pode revelar a presença de 

numerosas células inflamatórias além das anteriormente descritas, incluindo 

mastócitos, basófilos e eosinófilos, em quantidades variáveis (DRAŽIĆ et al., 

2010). De forma geral, durante as fases agudas as LPIs apresentam um maior 

infiltrado de neutrófilos, enquanto nas fases crônicas o infiltrado inflamatório é 

composto predominantemente por um padrão linfomonoplasmocitário (DRAŽIĆ 

et al., 2010). 

Os estudos que caracterizaram as células inflamatórias nas LPIs (STERN 

et al., 1981b; KONTIAINEN et al., 1986; YAMAMOTO et al., 1997; FERNANDO 

et al., 2000) reportam que o número, proporção e distribuição das células 

inflamatórias nas lesões perirradiculares difere, e pode ser o reflexo da 

heterogeneidade histológica dos diferentes estágios do desenvolvimento e da 

progressão da inflamação crônica. De fato, a presença de células 

imunocompetentes, como macrófagos, células T e B e plasmócitos formadores 

de todas as classes de imunoglobulinas (Ig), têm sido demonstradas nas LPIs, 

sugerindo que as respostas imunes em tais sítios são bastante ativas 

(MATSUO et al., 1992). 

Os mastócitos e macrófagos podem produzir uma variada gama de 

mediadores inflamatórios, entre eles a interleucina 6 (IL-6), uma citocina com 

amplo espectro de efeitos, que age tanto nos processos inflamatórios e imunes 

como na regulação da reabsorção óssea (CHATTERJEE et al., 2008). A IL-6 é 

uma citocina que medeia a resposta do hospedeiro às injúrias e infecções, 

regulando vários aspectos da resposta imune, estimulando a diferenciação dos 

linfócitos B maduros em plasmócitos produtores de anticorpos, ativando as 

células T, participando das reações da fase aguda, e promovendo a 

hematopoiese com subsequente leucocitose, podendo ser considerada, pelos 

seus efeitos, uma citocina tanto inflamatória quanto anti-inflamatória 

(BARKHORDAR et al., 1999). 

A IL-6 também está envolvida na regulação de funções endócrinas e 

metabólicas, incluindo a remodelação óssea, estimulando a reabsorção óssea 

tanto in vitro quanto in vivo, possuindo ação direta na formação e na ativação 
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de osteoclastos e desempenhando papel crucial na homeostase óssea 

(KAWASHIMA & STASHENKO, 1999; METZGER, 2000). É considerada uma 

citocina importante no desenvolvimento da osteoporose e várias outras 

doenças associadas ao aumento da reabsorção óssea (HUANG et al., 2001). A 

depleção da IL-6 promove uma falha no recrutamento de um número normal de 

células imunes nos sítios de infecção e um defeito na diferenciação de 

macrófagos na medula óssea, afetando os mecanismos de defesa do 

hospedeiro, reforçando sua importância protetora contra infecções (HUANG et 

al., 2001).  

Muito embora a presença das células inflamatórias nas lesões 

perirradiculares seja bem descrita na literatura, a especificação de sua 

distribuição tecidual nestas lesões, assim como os mecanismos que norteiam 

sua exata participação nas LPIs, incluindo sua relação com a síntese e função 

da IL-6, ainda não são totalmente compreendidos.  
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 - Lesões perirradiculares inflamatórias (LPIs) 

 

Granulomas perirradiculares são lesões caracterizadas pela presença de 

inflamação crônica constituída por tecido de granulação, composto 

predominantemente por um infiltrado de mastócitos, macrófagos, linfócitos, 

plasmócitos e, ocasionalmente, neutrófilos, em meio a um tecido conjuntivo 

fibroso contendo ou não remanescentes epiteliais odontogênicos (Figura 1A) 

(SCHULZ et al., 2009). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), os cistos da 

região maxilofacial podem ser classificados em odontogênicos e não-

odontogênicos. Os odontogênicos podem ser de desenvolvimento ou 

inflamatórios, sendo o cisto perirradicular classificado como um cisto 

odontogênico inflamatório. Eles representam uma das principais causas de 

destruição óssea nos maxilares (SANTOS et al., 2006). 

Cistos odontogênicos são as lesões mais comumente encontradas nos 

maxilares, sendo os três tipos mais comuns, representando coletivamente 

aproximadamente 95% das lesões, os cistos perirradiculares inflamatórios, os 

cistos dentígeros e os queratocistos odontogênicos (NETTO et al., 2012). 

Cistos perirradiculares histologicamente se apresentam como lesões que 

possuem uma cavidade central preenchida por fluido eosinofílico ou material 

semi-sólido, revestida por um epitélio pavimentoso estratificado não 

queratinizado de espessura variável e que pode mostrar áreas de intensa 

exocitose. Este epitélio é circundado externamente por um tecido conjuntivo 

fibroso que habitualmente contém todos os elementos encontrados nos 

granulomas perirradiculares (Figura 1B) (SCHULZ et al., 2009). 
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Figura 1. A - Granuloma evoluindo para cisto perirradicular, mostrando o tecido conjuntivo 

permeado por intenso infiltrado inflamatório crônico (seta verde claro) contendo numerosos 
macrófagos (seta verde escuro), o epitélio proliferativo (setas pretas) e o início do surgimento 
da cavidade cística (seta azul) (HE, 4x). B - Cisto perirradicular mostrando a cavidade cística 

(seta verde), o epitélio de revestimento pavimentoso estratificado não queratinizado (seta 
azul) e a cápsula de tecido conjuntivo fibroso (seta preta) (HE, 4x). 

 
 

A origem do epitélio que reveste internamente os cistos perirradiculares 

inflamatórios são os remanescentes da bainha epitelial radicular de Hertwig, 
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chamados restos epiteliais de Malassez, que proliferam no ligamento 

periodontal sob a ação de estímulos inflamatórios derivados da necrose pulpar 

do elemento dentário associado (NAIR et al., 1996; SCHULZ et al., 2009). A 

expansão destas lesões se dá pela destruição da matriz extracelular via 

proteólise das fibras colágenas e do material osteóide (CHATTERJEE et al., 

2008). 

Existem, segundo LIN et al. (2007), três teorias que explicam o 

desenvolvimento das lesões císticas perirradiculares inflamatórias: a teoria da 

deficiência nutricional (com a expansão das ilhas de células epiteliais, as 

células localizadas mais centralmente ficam distantes de seu suprimento 

nutricional e por isso necrosam; a cavidade cística então seria o resultado da 

necrose por liquefação dessa massa celular), a teoria do abscesso (com a 

formação das cavidades de abscesso nos tecidos perirradiculares, há um 

completo recobrimento epitelial, que se deve à inclinação natural que os 

tecidos epiteliais possuem em recobrir os tecidos conjuntivos expostos) e a 

teoria da vertente epitelial (à medida que as células epiteliais proliferam, via 

estímulos bacterianos, elas acabam por formar uma rede tridimensional; o 

tecido conjuntivo preso no seu interior sofre, assim, um processo de 

degeneração por falta de nutrientes). 

As LPIs são iniciadas primariamente por um mix de microrganismos 

presentes nos canais radiculares infectados. A contínua saída de bactérias e 

dos seus produtos através dos forames apicais induz o fluxo, ativação e 

interação coordenada das células imuno-inflamatórias na área perirradicular. A 

mobilização dos mecanismos de defesa previne uma exagerada invasão 

bacteriana. Entretanto, esses mecanismos efetores não se restringem a 

eliminar os microrganismos invasores, eles também destroem os componentes 

teciduais e induzem a reabsorção óssea. Além disso, a estimulação de 

mecanismos autócrinos e parácrinos pode levar à perpetuação das lesões 

inflamatórias locais (MÁRTON & KISS, 2000).  

Mediadores inflamatórios liberados principalmente por mastócitos e 

basófilos, durante a fase inicial da inflamação, tais como histamina, cininas e 

serotoninas, provocam vasodilatação. Como efeito direto desses mediadores, 
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pode-se citar a constrição da musculatura lisa dos vasos sanguíneos, o que 

causa a abertura reversível das junções entre as células endoteliais, permitindo 

a passagem de plasma e células polimorfonucleares através da barreira 

vascular, causando dor quando da compressão nervosa periapical, tanto pelo 

acúmulo de líquido local como pela produção de citocinas algogênicas 

liberadas pelas células em diapedese (SIQUEIRA & DANTAS, 1996). Os 

processos patogênicos perirradiculares podem ser iniciados por qualquer 

injúria, acarretando numa resposta imuno-inflamatória local. Dependendo da 

intensidade e da duração do evento inicial, o quadro inflamatório pode se 

desenvolver tanto com características agudas quanto crônicas. 

A natureza dos agentes causadores pode englobar um amplo espectro de 

microrganismos (MÁRTON & KISS, 2000). No curso natural da infecção pulpar, 

a microbiota endodôntica é dominada por bactérias aeróbicas e anaeróbias 

facultativas. O consumo do oxigênio local promove a mudança na composição 

desta microbiota, passando ao predomínio de espécies anaeróbias restritas. 

Exemplos desses microrganismos incluem os gêneros Campylobacter, 

Enterococcus, Eubacterium, Fusobacterium, Peptostreptococcus, 

Porphyromonas, Prevotella, Propionibacterium e Streptococcus (SIQUEIRA & 

RÔÇAS, 2009). 

O predomínio de uma microbiota anaeróbia Gram-negativa no interior dos 

sistemas de canais radiculares favorece a produção de lipopolissacarídeos e 

endotoxinas na região perirradicular. Os lipopolissacarídeos ativam o sistema 

complemento pela via alternativa, produzindo peptídeos quimiotáticos como o 

C5a, estimulando também as células epiteliais e endoteliais do ligamento 

periodontal a produzirem citocinas importantes para o desenvolvimento das 

LPIs crônicas. Do mesmo modo, as endotoxinas bacterianas exercem a sua 

atividade biológica ao promover a mitose de células epiteliais, bem como o 

estímulo à produção de citocinas pelo tecido conjuntivo circundante e pelas 

próprias células inflamatórias (MÁRTON & KISS, 2000; SANTOS et al., 2006). 

Clinicamente, as periodontites apicais se iniciam como uma inflamação 

aguda do ligamento periodontal e dos tecidos vizinhos, acompanhada por 

sintomas iniciais como dor, sensibilidade à percussão e edema. Essa fase 
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aguda inicial das periodontites apicais pode ser curada pelo sistema imune do 

hospedeiro. Mas se os agentes causais, usualmente bactérias, seus antígenos 

e toxinas provenientes dos canais radiculares saturarem os mecanismos de 

defesa, há a progressão da lesão, formação de abscesso, com ou sem 

fistulação e perda do osso alveolar. Se os irritantes persistirem por muito 

tempo, a lesão pode se tornar crônica sem causar mudança nos sintomas 

clínicos percebidos pelo paciente (MÁRTON & KISS, 2000).  

As periodontites apicais crônicas representam um balanço dinâmico entre 

os irritantes exógenos e os mecanismos de defesa do hospedeiro, onde este 

não é capaz de destruir ou eliminar completamente os fatores patogênicos, 

mas por formar uma barreira ao redor dos ápices contaminados, previne 

eficientemente a sua disseminação (MÁRTON & KISS, 2000). 

Os aspectos histopatológicos das LPIs refletem a dinâmica das 

periodontites apicais. As seguintes mudanças morfológicas caracterizam as 

periodontites agudas: hiperemia, congestão vascular, edema, extravasamento 

de neutrófilos e monócitos e uma limitada reabsorção radicular. Quando as 

bactérias patogênicas vencem essa primeira barreira anatômica e funcional e 

invadem os tecidos perirradiculares sadios, a lesão aguda incipiente se 

desenvolve em abscesso periapical primário, caracterizado histologicamente 

por focos infiltrados com abundante número de neutrófilos. A exacerbação de 

uma lesão crônica pré-existente resulta num quadro histológico semelhante, o 

que é considerado um abscesso secundário. Tanto a formação dos abscessos 

primários quanto dos secundários é marcada por uma significante perda óssea, 

resultando no aspecto radiolúcido da lesão. Os aspectos histopatológicos das 

LPIs crônicas são mais variados, no entanto, a morfologia típica dessas várias 

formas de lesões crônicas é a presença do clássico tecido de granulação, 

formado pelos leucócitos mononucleares e polimorfonucleares, assim como os 

elementos fibrovasculares sem uma significante segregação de componentes 

celulares (NAIR et al., 1996). 

O infiltrado celular inflamatório nas periodontites crônicas consiste de 

virtualmente todos os componentes das respostas específicas e não 

específicas do sistema imune (MÁRTON & KISS, 2000). Nas áreas de necrose 
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e exsudação da inflamação perirradicular, os neutrófilos provêm a primeira 

linha de defesa contra a invasão bacteriana. Devido à sua capacidade 

fagocítica, grande parte dos microrganismos são destruídos e eliminados, 

prevenindo sua disseminação pela lesão (MÁRTON & KISS, 2000). 

A presença das células inflamatórias e imunes possui um efeito ambíguo. 

Se de um lado o acúmulo destas células inflamatórias representa uma resposta 

de proteção ao hospedeiro, com o objetivo de erradicar os microrganismos 

invasores e prevenir que haja uma invasão do tecido ósseo circunjacente ao 

ápice dental, de outro lado esses mesmos mecanismos de defesa não se 

restringem a destruir os invasores, mas também destroem os componentes 

teciduais normais, resultando na reabsorção óssea (NAIR, 1997). 

Linfócitos B e seus derivados e plasmócitos produtores de IgG, IgA e IgM 

são habitualmente encontrados em grande número nos tecidos de granulação 

perirradiculares (TORRES et al., 1994). Embora os linfócitos B e os 

plasmócitos representem a maior população no infiltrado inflamatório 

perirradicular, métodos quantitativos para a determinação das subpopulações 

de linfócitos têm demonstrado consistentemente que há um excesso de células 

T em comparação com os linfócitos B, indicando que os granulomas 

perirradiculares são compostos predominantemente pelas primeiras. A maioria 

destas células, responsáveis por quase todas as formas de imunidade, 

inclusive a hipersensibilidade tardia e citólise mediada por células, expressa 

receptores específicos para antígenos compostos por cadeias alfa e beta. A 

expressão de co-receptores (CD4 e CD8) na superfície da membrana divide as 

células T maduras em dois subtipos: linfócitos T CD4+, que respondem aos 

antígenos em conexão com o complexo principal de histocompatibilidade (MHC 

- major histocompatibility complex) tipo II, que são moléculas presentes na 

superfície das células apresentadoras de antígeno e que promovem a 

produção de Ig, assim como as respostas citolíticas dos linfócitos T; e os 

linfócitos T CD8+, que são restritos aos estímulos via MHC tipo I e se tornam 

citotóxicos sob estímulos com o complexo antígeno-MHC. Estes linfócitos 

também exercem funções supressoras sobre as respostas imunes (MÁRTON & 

KISS, 2000). 
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Tanto os linfócitos T CD4+ quanto os T CD8+ produzem uma variedade de 

potentes moléculas regulatórias (citocinas) quando do encontro com antígenos 

ou estimuladas por outras células inflamatórias presentes nos granulomas. De 

acordo com o perfil de expressão das suas citocinas, as células T CD4+ podem 

ser divididas em células T-helper1 (Th1), que secretam IL-2 e interferon gama 

(INF-γ), possuindo um papel pró-inflamatório, e células Th2, que por sua vez 

produzem IL-4 e IL-5 agindo como reguladoras do processo inflamatório 

(MOSMANN & COFFMAN, 1989).  Evidências baseadas em estudos 

imunoistoquímicos demonstraram marcação positiva para INF-γ e negativa 

para IL-4, sugerindo um perfil celular predominantemente Th1 nos granulomas 

perirradiculares (KABASHIMA et al., 1998). Sugere-se ainda que células 

natural killer (NK) representem o elo entre as respostas não específicas e as 

respostas antígeno-específicas dentro do sistema imune. Entretanto, visto que 

estas células são encontradas em pequenas quantidades nas LPIs, sua 

verdadeira contribuição nos mecanismos patológicos destas lesões ainda é 

desconhecida (MÁRTON & KISS, 2000). 

 

2.2 - Mastócitos 

 

Mastócitos são células de forma ovalada, que possuem um núcleo 

pequeno e vários grânulos citoplasmáticos ricos em proteoglicanas, proteases 

e outras substâncias. Quando ativadas, estas células realizam o processo de 

desgranulação, por meio do qual, diversas substâncias pré-formadas são 

liberadas no espaço extracelular. Em adição ao conteúdo dos grânulos pré-

formados, os mastócitos ativados podem ainda sintetizar novos mediadores 

vasoativos, como por exemplo, fator ativador de plaquetas, mediadores 

quimiotáticos e várias citocinas pró-inflamatórias, como IL-1α, IL-3, IL-4, IL-5, 

IL-6, IL-8, IL-10, proteína inflamatória macrofágica 1α e 1β, antígeno 3 ativador 

de células T, IFN-γ, fator estimulador de crescimento de colônias de 

macrófagos, fator de necrose tumoral α (TNF-α) e fator transformador de 

crescimento β (TGF- β). Além disso, essas células são uma rica fonte de 

heparina e de enzimas proteolíticas, tais como triptase, cimase e o ácido 
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hialurônico, que participam na degradação do tecido conjuntivo (CHATTERJEE 

et al., 2008). Essa capacidade de desgranulação e de produção de diversas 

substâncias faz com que os mastócitos participem dos eventos associados à 

inflamação, à reabsorção óssea e da interação com outras células do sistema 

imune. Nesses eventos, estas células podem liberar um variado espectro de 

mediadores pró-inflamatórios, tais como a histamina que aumenta a 

permeabilidade vascular, a IL-3 que induz o recrutamento e a ativação de 

basófilos, a IL-5 que possui efeito quimiotático e de ativação sobre eosinófilos, 

a IL-13 que estimula a síntese de IgE por linfócitos B e o TNF-α, que é 

importante na proteção contra infecções bacterianas (DRAŽIĆ et al., 2010; 

NETTO et al., 2012). 

Os mastócitos, com sua membrana contendo receptores específicos, 

estão posicionados em locais onde potenciais materiais danosos podem entrar 

no organismo. Por estarem presentes nos locais de entrada dos agentes 

agressores, e por não exigirem um recrutamento específico, elas podem ser 

consideradas células sentinelas das respostas inflamatórias locais (SHARMA & 

SAXENA, 2010). 

São células essenciais no desenvolvimento de reações inflamatórias e no 

curso das respostas imunes. A membrana dos mastócitos contém receptores 

para anticorpos do tipo IgE e seu citoplasma contém grânulos de histamina, 

serotonina, heparina e proteases. Esses mediadores, liberados após sua 

desgranulação, possuem importante papel tanto nas respostas inflamatórias 

quanto nas respostas alérgicas (RODINI et al., 2004). 

Apesar de reconhecido reservatório e fonte de histamina, serotonina e 

outras aminas vasoativas creditadas como controladoras do tônus vascular e 

de sua permeabilidade, os mastócitos também desempenham importantes 

papéis na imunopatologia das respostas de hipersensibilidade imediata e tardia 

e na patogênese da inflamação crônica, contribuindo para a iniciação e 

amplificação dos mecanismos de defesa do hospedeiro contra infecções 

bacterianas. Tem se tornado claro que essas células são capazes de produzir 

um amplo espectro de mediadores, criando um elo entre sua ativação, nos 

estágios iniciais e a subsequente estimulação dos linfócitos T (RODINI et al., 
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2004). Parecem exercer efeito modulador na proliferação dos linfócitos T CD8+, 

na produção de citocinas e na apresentação de antígenos às células T in vitro. 

Também são capazes de ativar os linfócitos T primitivos em células efetoras, 

assim como respostas de anticorpos a antígenos específicos (RODINI et al., 

2004). 

Seu papel como elemento-chave nas respostas alérgicas é bem aceito e, 

além de seu envolvimento nas reações inflamatórias anafiláticas, essas células 

estão envolvidas tanto nas respostas imune IgE-dependentes como nas IgE-

independentes por meio da liberação de numerosos mediadores químicos. 

Dentre estes últimos pode-se citar a histamina e o leucotrieno C4, que 

aumentam a permeabilidade vascular de pequenos vasos sanguíneos; o 

leucotrieno B4, que tem papel quimiotático para neutrófilos e células 

progenitoras de mastócitos; e a prostaglandina D2 que atua como mediador 

pró-inflamatório (FREITAS et al., 2007). 

Essas células também liberam substâncias com atividades biológicas 

responsáveis pela modulação das respostas inflamatórias e imunológicas, 

assim como a angiogênese (prostaglandina D2). Essa atividade é de extrema 

importância nos processos inflamatórios e de reparo (LEDESMA-MONTES et 

al., 2004). Também tem sido reportado que estas células podem ainda 

aumentar a reabsorção óssea por meio da produção de heparina e do TNF-α. 

Contrariamente a esta ação pró-osteoclástica, os mastócitos podem estar 

implicados no reparo tecidual e na síntese de colágeno, por meio da produção 

de triptase, que estimula os fibroblastos a produzir colágeno, assim 

contribuindo para o reparo e fibrose (LEDESMA-MONTES et al., 2004). 

Dessa forma, os mastócitos são capazes de produzir um amplo espectro 

de mediadores, criando uma interação funcional recíproca entre sua ativação e 

a subsequente estimulação dos linfócitos T. Além disso, tem sido mostrado 

recentemente, que essas células possuem um possível papel protetor adicional 

na resposta imune contra infecções virais (DRAŽIĆ et al., 2010). 

Tem sido demonstrado que existe uma íntima relação entre os mastócitos 

e as demais células imunocompetentes (RODINI et al., 2004). Os produtos 

secretados pelos linfócitos T intensificam o crescimento de mastócitos in vitro. 
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Além disso, uma interação recíproca entre linfócitos T e mastócitos indica a 

possibilidade de que a histamina liberada pelos mastócitos possa inibir a 

atividade dos linfócitos T pela supressão da produção de IFN e ILs. Assim, 

parece que a histamina proveniente dos mastócitos pode bloquear as 

respostas imunes pela redução da produção e absorção de ILs e IFN 

produzidos pelos linfócitos T, sugerindo que os mastócitos são parte de um 

mecanismo de feedback negativo na regulação das respostas imunes 

(PIATTELLI et al., 1991). Ainda com relação à interação entre mastócitos e 

células T, a secreção de citocinas tipo Th2 e Th1 pelos mastócitos influencia a 

diferenciação destas células. Os mastócitos são capazes de modular a 

proliferação e produção de citocinas das células T CD8+, assim eles podem 

estar envolvidos na geração dos linfócitos T citotóxicos e células T 

supressoras, o que aumenta seu potencial como modulador negativo sobre a 

resposta imune (RODINI et al., 2004). 

 

2.3 - Macrófagos  

 

Macrófagos são células mononucleares, responsáveis pela fagocitose, 

apresentação de antígenos e imunomodulação; contribuem ainda para o 

processo de reparo pela indução da proliferação de fibroblastos e 

neovascularização. Essas células desempenham um complexo papel, atuando 

na fagocitose, na produção de mediadores inflamatórios e na ativação das 

respostas imune celular e humoral, dentre outras (RODINI et al., 2001). São 

derivados dos monócitos sanguíneos que são recrutados para os tecidos 

através de sinais químicos, tais como a proteína quimiotática monocítica 1. Ao 

chegarem aos tecidos alvo se diferenciam em macrófagos teciduais, e irão 

protegê-los de potenciais invasores ou lutar contra uma infecção já existente 

(MERRY et al., 2012). 

São consideradas células fagocíticas profissionais, mais comumente 

conhecidas por formar a primeira linha de defesa contra agentes patogênicos; 

que podem internalizar e matar bactérias através de vários mecanismos, sendo 

que alguns deles fazem parte da imunidade inata, enquanto outros requerem a 
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presença de anticorpos específicos contra os microrganismos e, assim, podem 

ser consideradas parte do eficaz mecanismo da imunidade adquirida 

(METZGER, 2000). 

Os macrófagos possuem importantes funções: reconhecer e destruir 

patógenos; iniciar e resolver processos inflamatórios; ativar o sistema imune 

adaptativo. Durante a infecção eles podem fagocitar e subsequentemente 

matar os patógenos envolvidos. Podem também instruir as células do sistema 

imune adaptativo a ativar as células T primitivas através da apresentação de 

fragmentos dos patógenos fagocitados e processados, o que dá início à 

resposta imune específica. De igual importância é o papel desempenhado na 

regulação da resposta imune após os patógenos terem sido eliminados. 

Macrófagos produzem citocinas anti-inflamatórias como a IL-10 e TGF-β, que 

restringem a resposta inflamatória pela regulação de citocinas pró-

inflamatórias, e pela indução das células T reguladoras que suprimem as 

células apresentadoras de antígenos e as respostas das células T efetoras. 

Eles também podem auxiliar a regeneração tecidual após o dano inflamatório 

via produção de metaloproteinases de matriz e seus inibidores e pela 

remodelação tecidual (MERRY et al., 2012). 

Células apresentadoras de antígenos tais como células dendríticas, 

macrófagos e linfócitos B possuem importante papel na ativação e função das 

células T. Enquanto os macrófagos e os linfócitos B ativam as células T 

efetoras localmente, as células dendríticas são as únicas células 

apresentadoras de antígenos responsáveis pela ativação das células T 

primitivas nos tecidos linfóides regionais (LUKIĆ et al., 2006). Os macrófagos 

possuem assim um papel decisivo nas defesas do organismo contra as 

infecções. Nas respostas imunes, os antígenos são fagocitados e processados 

pelos macrófagos. Os peptídeos antigênicos são então expressos nas 

superfícies das membranas dos macrófagos e apresentados aos linfócitos. 

Somente os antígenos processados e expressos são reconhecidos por estas 

células (KOPP & SCHWARTING, 1989).  

A ativação macrofágica pode se dar de várias formas: citocinas como INF-

γ produzidas pelos linfócitos T ativados (é a mais importante via de ativação 
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relacionada à resposta imune específica); pelas endotoxinas bacterianas, 

(sendo essa ativação independente da resposta imune específica) ou por 

ambas as vias (METZGER, 2000). Entretanto, estas células não cumprem 

apenas o vital mecanismo efetor de fagocitose e morte; elas apresentam os 

antígenos digeridos aos linfócitos T via expressão de moléculas do MHC, 

tornando-os assim ativados. Células B também necessitam de sinais fornecidos 

pelos macrófagos e pelas células T para uma efetiva estimulação (MÁRTON et 

al., 1998). 

Em adição à sua participação nas interações que requerem contato 

célula-célula, os macrófagos, em resposta ao encontro bacteriano ou ativação 

por sinais de outra natureza, produzem um amplo espectro de substâncias 

biologicamente ativas que, por sua vez, ativam outras células participantes das 

respostas protetoras, assim como na formação do tecido de granulação. Entre 

todas essas substâncias, as mais importantes para a proteção do hospedeiro e 

para a formação do granuloma são a IL-1 e o TNF-α (MÁRTON & KISS, 2000). 

 

2.4 - Mastócitos e macrófagos nas LPIs 

 

STERN et al. (1981a) quantificaram a composição celular de granulomas 

e cistos perirradiculares através de técnicas de análise morfométrica e 

mostraram que os macrófagos são as células inflamatórias predominantes, 

seguidas em número decrescente pelos linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. 

Não houve diferença estatística significante entre os tipos celulares e o número 

de células inflamatórias entre as diferentes lesões estudadas, assim como 

quando comparado a característica sintomática das lesões (presença ou não 

de dor). MATSUO et al. (1992), analisando a proporção de células 

imunocompetentes nos infiltrados inflamatórios de cistos e granulomas 

perirradiculares, não encontraram diferença entre as duas lesões no que se 

refere aos percentuais. Afirmaram ainda que as células que continham Igs 

representavam metade do infiltrado mononuclear, células T representavam 

40% do infiltrado e os monócitos/macrófagos correspondiam a 

aproximadamente 10%. Os mesmos autores reportaram que os macrófagos se 
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agrupavam formando um agregado próximo aos ápices de dentes com lesões 

agudas, em contraste com sua dispersa distribuição em lesões crônicas. Essas 

observações suportam a especulação de que tais células estão envolvidas no 

desenvolvimento dos sintomas clínicos nos pacientes com lesões 

perirradiculares. 

Nos anos 70 e no início da década de 80, os sintomas clínicos nos 

pacientes com periodontites apicais crônicas foram atribuídos à reação de 

hipersensibilidade imediata ou anafilática mediada pela histamina liberada nos 

tecidos pelos basófilos e neutrófilos teciduais, com envolvimento do IgE via 

receptores Fcε (MÁRTON & KISS, 2000). Entretanto, o uso recente de técnicas 

de citoquímica enzimática e imunoistoquímica revelaram que a presença de 

mastócitos é muito menos numerosa do que previamente se imaginou. Essas 

células se encontram em grupos de 10 a 70 células circundadas com uma fina 

camada fibrosa, localizadas entre a zona de transição entre a parte mais 

central do tecido de granulação e a cápsula fibrosa periférica, assim como em 

áreas perivasculares, em contato íntimo com linfócitos. Essa baixa frequência 

da presença de mastócitos não suporta sua contribuição numa forte reação de 

hipersensibilidade anafilática. Entretanto, os mastócitos são implicados na 

formação da matriz extracelular fibrosa e na amenização da intensidade da 

reação imuno-inflamatória nos granulomas periapicais exercida pelas diferentes 

funções que as reações de hipersensibilidade mediadas pela IgE apresentam. 

Outro argumento desfavorável à contribuição da hipersensibilidade na 

inflamação perirradicular é a baixa frequência com que a IgE é encontrada nos 

tecidos de granulação (MÁRTON & KISS, 2000). 

MATHEISEN (1973) demonstrou a presença de mastócitos em 

granulomas e cistos perirradiculares, sem, entretanto, fornecer detalhes de sua 

distribuição tecidual. Segundo KONTIAINEN et al. (1986), estas células 

correspondem a 2% das células componentes dos granulomas e dos cistos 

perirradiculares. SMITH et al. (1988) encontraram considerável quantidade de 

mastócitos nas paredes dos queratocistos odontogênicos, cistos dentígeros e 

radiculares, com maior concentração nas áreas sub epiteliais. 
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Os mastócitos têm sido detectados no infiltrado inflamatório dos 

granulomas e cistos perirradiculares, sugerindo um papel destas células nos 

mecanismos de desenvolvimento dessas lesões (RODINI et al., 2004). A 

desgranulação dos mastócitos libera heparina e outras enzimas hidrolíticas que 

facilitam a quebra das glicosaminoglicanas e proteoglicanas. Estudos 

histoquímicos (SMITH et al., 1988) das cápsulas de tecido conjuntivo dos cistos 

odontogênicos demonstraram que o ácido hialurônico, um produto da 

desgranulação dos mastócitos, é a glicosaminoglicana predominante nesses 

tecidos. A liberação da glicosaminoglicana e de proteoglicanas no fluido cístico 

luminal contribui significativamente para o aumento da pressão osmótica e 

hidrostática através do aumento da osmolaridade do fluido cístico. 

A produção e secreção de histamina pelos mastócitos podem contribuir 

para a expansão dos cistos perirradiculares. Sendo a histamina de 

propriedades vasoativas, poderia haver uma liberação de proteínas 

plasmáticas e, sob condições de uma pobre drenagem linfática, essas 

proteínas se difundiriam no fluido luminal dos cistos perirradiculares, 

aumentando sua pressão osmótica e gerando a expansão cística (RODINI et 

al., 2004). 

A liberação de prostaglandinas durante a desgranulação de mastócitos 

pode desempenhar papel na reabsorção óssea, também atuando como 

promotora do crescimento cístico. TERONEN et al. (1996) investigaram o papel 

dos mastócitos na patofisiologia da reabsorção óssea na formação de 

diferentes tipos de cistos maxilares (radiculares, dentígeros, queratocistos). A 

distribuição de mastócitos e a quantidade de triptase em secções teciduais 

histológicas foram determinadas por imunoistoquímica, por meio do uso de 

anticorpos anti-triptase humana e os resultados quantificados através de um 

sistema de análise de imagens. Em contraste com os controles negativos, uma 

grande marcação foi observada nos extratos de todos os tipos de cistos 

estudados. A maior positividade para triptase foi encontrada nos cistos 

radiculares e a menor nos queratocistos. Os mastócitos foram encontrados em 

maior número nas áreas de maior inflamação e próximos ao epitélio cístico. Os 

autores salientam ainda que os mastócitos localizados nas margens ósseas 
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encontravam-se desgranulados, indicando alta atividade celular e liberação da 

triptase nas áreas de recente destruição óssea, o que sugere que essas células 

e a triptase podem contribuir significantemente para a remodelação tecidual e 

crescimento cístico através da destruição do osso circundante. 

LEDESMA-MONTES et al. (2004) quando quantificaram o número de 

mastócitos em LPIs (granulomas e abscessos), utilizando marcação por 

coloração com azul de toluidina, encontraram um maior número destas células 

nos granulomas com epitélio proliferativo e uma quantidade menor nos 

abscessos apicais crônicos. 

RODINI et al. (2004) investigaram por meio de métodos 

imunoistoquímicos a expressão da triptase em granulomas (20 lesões) e cistos 

perirradiculares (20 lesões). Seus resultados revelaram serem os mastócitos 

mais numerosos nos cistos perirradiculares do que nos granulomas 

perirradiculares, que essas células estão presentes em áreas de inflamação 

ativa assim como em áreas periféricas de ambas as lesões, em volta das fibras 

nervosas e entre leucócitos polimorfonucleares, macrófagos espumosos e 

fibroblastos. Nos cistos perirradiculares eles também se localizam próximos ao 

epitélio cístico, nos tecidos conjuntivos e em áreas intra-epiteliais. Foram 

observados mastócitos em íntimo contato com linfócitos e em meio aos vasos 

sanguíneos, em ambas as lesões. 

Os mastócitos presentes nas LPIs podem atuar como células 

apresentadoras de antígenos para os linfócitos T. A subsequente ativação 

destas células pode levar os mastócitos à ativação, promovendo tanto a 

desgranulação quanto a liberação de citocinas como o TNF-α, com efeitos pró-

inflamatórios e pró-secretórios nos mastócitos e outros tipos celulares. 

Também é relevante o fato de os mastócitos serem o único tipo celular 

identificado como portador de TNF-α pré-formado, podendo liberar tal citocina 

em intervalos de 10 a 20 minutos após o estímulo (LEDESMA-MONTES et al., 

2004; CHARTTEJEE et al., 2008). Os efeitos dessa citocina sobre os tecidos 

incluem a estimulação da reabsorção óssea pelos osteoclastos, aumento da 

resposta vascular e promoção da inflamação crônica nas LPIs. Outros produtos 

dos mastócitos como a triptase e a metaloproteinase de matriz 9 podem 
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degradar as proteínas da membrana basal, resultando na sua quebra, 

permitindo o acesso das células T, incluindo as células CD8+ (RODINI et al., 

2004). 

CHATTERJEE et al. (2008) analisaram a presença de mastócitos por 

meio da coloração com azul de toluidina em queratocistos odontogênicos, 

cistos dentígeros e cistos perirradiculares, observando as regiões intra-epitelial, 

subepitelial, intermediária e profunda. Os mastócitos foram encontrados de 

forma dispersa, mas em maior concentração em todas as paredes císticas de 

tecido conjuntivo, particularmente nas áreas subepiteliais. Os autores 

encontraram ainda um grande número de mastócitos desgranulados nas áreas 

de expansão cística (nas bordas das paredes de tecido ósseo), o que sugere 

uma grande atividade destas células nessas regiões. Os autores propuseram 

que a liberação dos produtos dos mastócitos, através da sua desgranulação, 

pode contribuir para o crescimento cístico de quatro maneiras: pela liberação 

direta de heparina no fluido luminal; pela liberação de enzimas hidrolíticas que 

degradam os componentes da matriz extracelular capsular, facilitando assim 

sua passagem para o fluido; pela ação da histamina na permeabilidade 

vascular, promovendo maior exsudação de proteínas serosas; e pela 

estimulação da produção de prostaglandinas, IL-1α, e colagenases, 

importantes na reabsorção óssea e crescimento cístico. 

A presença de mastócitos em granulomas e cistos perirradiculares 

usando a coloração com azul de toluidina e azul Astra foi analisada por 

SHARMA & SAXENA (2010). Foram encontrados mastócitos em todos os 

espécimes com os dois métodos e as células (intactas e desgranuladas) 

localizavam-se principalmente em áreas de inflamação e em maior número nas 

áreas periféricas nos dois tipos de lesões. As contagens em cistos 

perirradiculares mostraram-se maiores que as encontradas em granulomas 

perirradiculares. DRAŽIĆ et al. (2010), analisando 96 LPIs, também 

encontraram uma maior frequência de mastócitos nos cistos que nos 

granulomas perirradiculares, utilizando técnica imunoistoquímica, e observaram 

que essas células estavam presentes tanto no infiltrado inflamatório quanto nas 

áreas fibrosas das LPIs. 
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NETTO et al. (2012) analisaram a presença de mastócitos em cistos 

perirradiculares (20 casos), cistos dentígeros, inflamados e não inflamados (20 

casos no total) e tumores odontogênicos queratocísticos, inflamados e não 

inflamados (20 casos no total) utilizando a coloração por azul de toluidina e 

reação imunoistoquímica com anticorpos anti-triptase e analisando três regiões 

anatômicas das lesões: epitelial, porção superficial da parede fibrosa e porção 

profunda da parede fibrosa. O método imunoistoquímico revelou um número 

maior de mastócitos em todos os espécimes, quando comparado com a 

coloração por azul de toluidina, e as lesões inflamadas mostraram maior 

número de mastócitos que as não inflamadas. Os autores ainda observaram 

que as regiões profundas das paredes fibrosas de todos os cistos evidenciaram 

um maior número de mastócitos, exceto para os tumores odontogênicos 

queratocísticos não inflamados. Os resultados sugeriram que o número maior 

de mastócitos observados nas lesões inflamadas é um indício da participação 

destas células nas respostas inflamatórias nas lesões odontogênicas e que a 

prevalência de mastócitos desgranulados nas porções profundas sugere 

intensa atividade celular, possivelmente relacionada ao crescimento das lesões 

císticas. 

Tem sido sugerido que a presença dos macrófagos possa estar 

relacionada com a etiologia e com a persistência de alguns sinais e sintomas 

clínicos das LPIs, tais como edema e sensibilidade à palpação e percussão nos 

pacientes com lesões perirradiculares, reforçando a importância destas células 

nestas condições específicas (RODINI et al., 2001). Foi demonstrado por 

SUZUKI et al. (1999) que macrófagos com características de células 

apresentadoras de antígenos, assim como abundantes linfócitos T, 

encontravam-se na periferia dos granulomas perirradiculares, enquanto a 

subpopulação de macrófagos fagocíticos (com funções de fagocitose e 

destruição celular) localizavam-se mais comumente no centro das lesões.   

Essas células possuem um complexo papel como membro do infiltrado 

inflamatório perirradicular. Um dos primeiros eventos ocorridos nos tecidos 

perirradiculares após a injúria microbiana de origem endodôntica é o grande 

afluxo de macrófagos a estes tecidos (MÁRTON & KISS, 1996). Este fato 
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indica que o organismo monta rapidamente a primeira linha de defesa local, 

através do recrutamento de fagócitos, no intuito de eliminar os estímulos 

agressores provenientes dos canais radiculares. A escassez dessas células no 

ligamento periodontal normal e os marcadores de superfície celular indicam 

que os macrófagos exsudativos expressam predominantemente moléculas 

MHC do tipo II nas LPIs. Os macrófagos exsudados, seguidos pelas outras 

células do infiltrado inflamatório, são recrutados por múltiplos estímulos 

quimiotáticos (OKIJI et al., 1994; MÁRTON et al., 1998). 

Como primeira fonte de fatores quimiotáticos (nos estágios iniciais das 

LPIs) tem-se as células epiteliais e endoteliais do ligamento periodontal que 

são estimuladas pelos lipopolissacarídeos (endotoxinas). MÁRTON et al. 

(1998) demonstraram por meio de imunoistoquímica a positividade para 

proteína quimioatrativa 1 (quimiotática para macrófagos) nas células endoteliais 

de pequenos vasos e de IL-8 (potente quimiotático para neutrófilos e 

eosinófilos) nos restos epiteliais de Malassez, em granulomas periapicais 

humanos. 

Os macrófagos atuam também como células apresentadoras de 

antígenos, nas fases iniciais da indução da resposta imune adquirida. 

Processam os antígenos e os apresentam aos linfócitos T helper antígeno-

específicos através de processos que envolvem o reconhecimento pelos 

linfócitos via moléculas de MHC II dos macrófagos. Adicionalmente, os 

macrófagos produzem IL-1, que é essencial como sinal complementar para 

ativação destes linfócitos. Macrófagos expressando moléculas de MHC II, e 

assim agindo como células apresentadoras de antígenos, têm sido 

identificados nos granulomas perirradiculares (METZGER, 2000). 

Os macrófagos ativados são responsáveis pela fagocitose e produção de 

prostaglandinas, enzimas e citocinas em resposta às bactérias presentes nos 

canais radiculares. Citocinas, como a IL-1 e o TNF-α, são conhecidas como 

estimuladoras dos processos de reabsorção óssea e como inibidoras da 

formação óssea, contribuindo para a expansão das LPIs (RODINI et al., 2001). 

Embora o fator ativador de osteoclastos, considerado o maior fator promotor da 

reabsorção óssea localizada, seja uma linfocina produzida por linfócitos T, 
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evidências demonstram que a presença de macrófagos e/ou dos seus 

produtos, como a prostaglandina E2, são essenciais para sua produção 

(TORABINEJAD et al., 1985; RICUCCI et al., 2006). 

Em adição às células epiteliais, macrófagos também produzem IL-8 nos 

cistos perirradiculares, o que sugere que o recrutamento dos monócitos, 

neutrófilos, eosinófilos e células T de memória em direção aos granulomas 

pode ser controlado pela presença de proteínas quimiotáticas produzidas pelos 

macrófagos (ROT et al., 1992). 

COLIC et al. (2010) demonstraram que células dendríticas presentes nas 

lesões perirradiculares produzem IL-12. Esta interleucina está relacionada com 

a produção de IFN-γ, que é o maior fator de ativação dos macrófagos. A 

subsequente ativação destas células leva à produção das citocinas IL-1, IL-6, 

IL-11, IL-17 e TNF- α, todas relacionadas à estimulação da reabsorção óssea e 

desenvolvimento das lesões perirradiculares. Os mesmos autores citam ainda, 

que as citocinas produzidas pelos macrófagos ativados promovem aumento na 

expressão de RANKL. Quando a expressão de RANKL é maior do que a de 

osteoprotegerina, como nos casos das doenças perirradiculares e periodontais, 

há uma maior ligação desse fator ao RANK (receptor presente na membrana 

celular de algumas células), favorecendo a formação de osteoclastos e a 

consequente reabsorção óssea. 

Os macrófagos são considerados a principal fonte de IL-1α, IL-1β e TNF-

α, citocinas estas que contribuem para o início e regulação dos processos 

inflamatórios. Estas células produzem ainda uma variada gama de outras 

moléculas, tais como as metaloproteinases de matriz (colagenases e elastases) 

e prostaglandinas, que também contribuem para o resultado destrutivo dos 

tecidos perirradiculares durante o desenvolvimento das LPIs. Alguns desses 

produtos agem de forma danosa diretamente sobre os tecidos conjuntivos, 

enquanto outros ativam células com potencial reabsortivo (osteoclastos); outros 

produtos, entretanto, agem nos processos de reconstrução e reparo tecidual, 

através do estímulo à ativação e proliferação dos fibroblastos e da produção de 

colágeno por estas células (COLIC et al., 2010).  
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A ativação dos macrófagos é acompanhada da produção de IFN-γ pelos 

linfócitos T helper ativados. A produção de IL-1 pelos macrófagos ativados 

eleva localmente a expressão das moléculas de ICAM-1 (intercellular cell 

adhesion molecule 1) pelas células endoteliais dos capilares, aumentando, 

assim, a adesão de células polimorfonucleares e monócitos, promovendo a 

migração destas para as áreas lesadas. Além disso, a IL-8 produzida pelos 

macrófagos possui efeito quimiotático e de ativação para os 

polimorfonucleares, tornando-os mais competentes no combate aos agentes 

agressores. A ativação dos macrófagos possui papel fundamental na 

manutenção das duas linhas de defesa fagocítica, que nas lesões 

perirradiculares são descritas como sendo na região próxima à abertura 

radicular, na qual há predominância de polimorfonucleares e em torno dela, na 

qual os macrófagos fagocíticos são encontrados (METZGER, 2000). 

Embora a IL-1 e o TNF possam ser produzidos por vários tipos celulares, 

os macrófagos ativados são considerados a maior fonte de IL-1α, IL-1β e TNF. 

Dos muitos potenciais mediadores que podem ativar os osteoclastos e causar 

reabsorção periapical, os mais importantes, nas lesões perirradiculares 

crônicas, são IL-1β e TNF-β. Embora cerca de 40% do infiltrado celular 

mononuclear dos granulomas perirradiculares corresponda a macrófagos, 

apenas 2% a 3% deles estão ativados e capazes de produzir IL-1 e TNF. 

Assim, o importante não é o número total de linfócitos ou macrófagos presentes 

nas lesões, mas sim quantas destas células estão ativadas (METZGER, 2000). 

 

2.5 – Interleucina 6 (IL-6) nas LPIs 

 

Acredita-se que a IL-6 produzida nos tecidos pulpar, periodontal e 

perirradicular inflamados esteja envolvida na patogênese das doenças pulpares 

e periodontais. Entretanto, em virtude do complexo papel desempenhado pela 

IL-6 tanto na regulação das reações imunes quanto na reabsorção óssea, seu 

efeito na formação das lesões periapicais após a infecção endodôntica ainda 

não é completamente compreendido (HUANG et al., 2001).  



24 

 

A produção de IL-6 foi reportada nas células mononucleares, linfócitos e 

células não linfóides isoladas de tecidos gengivais provenientes de pacientes 

com doença periodontal, mas não em tecidos gengivais sadios. Outras 

citocinas inflamatórias, tais como a IL-1β e o TNF-α induzem o rápido aumento 

de IL-6 produzida pelos fibroblastos gengivais humanos e leucócitos 

polimorfonucleares isolados do exsudado periapical. Células endoteliais 

isoladas de cistos perirradiculares também  liberam grandes quantidades de IL-

6 (BARKHORDAR et al., 1999). Maiores quantidades de IL-6 foram detectadas 

em tecido pulpar e periapical inflamados quando comparados com tecidos 

sadios, demonstrando que há produção e liberação local desta citocina pelas 

células destes tecidos (BARKHORDAR et al., 1999). 

KAWASHIMA & STASHENKO (1999) afirmaram que existe um aumento 

na concentração de citocinas estimuladoras da reabsorção óssea (IL-1α, TNF-α 

e IL-6) em resposta à infecção pulpar. Também observaram que há um 

aumento significante na expressão de IL-6 em lesões perirradiculares 

experimentais, verificando ainda que sua concentração é máxima por volta do 

14° dia, declinando após o 28°. Relatam ainda o papel  estimulador da IL-1 e do 

TNF sobre a produção da IL-6, e que esta, por sua vez, estimula a produção de 

antagonistas do receptor da IL-1, inibindo a ação da IL-1 nas células alvo, e 

agindo também como inibidora da produção de IFN-γ. 

HUANG et al. (2001) demonstraram que há uma maior concentração de 

IL-6 nos tecidos pulpares e perirradiculares inflamados do que nos tecidos 

sadios. A IL-6 é secretada durante a inflamação e secreção da IL-1 e do TNF-α, 

entretanto os níveis aumentados de IL-6 subsequentemente inibem a secreção 

do TNF-α e da IL-1, possuindo assim um efeito anti-inflamatório, através de um 

feedback negativo sobre a produção dessas citocinas (HUANG et al., 2001). Os 

mesmos autores observaram que a ausência da IL-6 permite uma maior 

disseminação da infecção endodôntica, já que há uma deficiência na 

maturação e diferenciação das células imunes. Adicionalmente, pelo fato de 

também estar relacionada à reabsorção óssea, sua ausência alteraria o 

desenvolvimento das lesões ósseas perirradiculares. Durante a formação da 

lesão perirradicular, um aumento da concentração local de IL-6 em resposta à  
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infecção induz à formação de novos osteoclastos pelas células 

hematopoiéticas progenitoras, assim como ativa os osteoclastos pré-existentes. 

Entretanto, sua depleção, assim como ocorre com a IL-1 e o TNF-α, não 

previne a reabsorção óssea perirradicular, o que sugere que outros fatores 

também estejam envolvidos na regulação da reabsorção óssea (HUANG et al., 

2001). A IL-6 também parece estar associada à indução da proliferação das 

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

no desenvolvimento das LPIs (LOYOLA et al., 2005). 

GAZIVODA et al. (2009) observaram maior produção de IL-6 em lesões 

sintomáticas e de maiores dimensões, quando comparadas com lesões 

assintomáticas e pequenas. Entretanto, citam que experimentos com ratos 

geneticamente incapazes de produzir IL-6 mostraram resultados opostos, o que 

confere a essa citocina um efeito protetor da destruição óssea. Esses autores 

especulam que esses resultados conflitantes podem ser explicados pelo fato de 

a IL-6 possuir tanto efeitos pró-inflamatórios quanto anti-inflamatórios, e que 

seu efeito final depende da célula alvo, assim como de sua inter relação com 

outras citocinas. 

Macrófagos são a maiores fontes de TNF-α e esta, por sua vez, 

usualmente desempenha papel iniciador na cascata de produção de outras 

citocinas. YONEHIRO et al. (2012) encontraram uma maior produção de IL-6 

em tecidos com infiltrado macrofágico, o que sugere que a presença de 

macrófagos seja importante para a maior produção dessa citocina, através da 

produção do fator estimulador TNF- α. 
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3 - HIPÓTESE 

 

A revisão da literatura exposta anteriormente demonstra que mastócitos e 

macrófagos são componentes celulares frequentemente encontrados em LPIs. 

Em virtude da ampla gama de substâncias pró-inflamatórias e pró-reparo 

tecidual produzidas por estas células, incluindo a IL-6, acredita-se que elas 

tenham papel fundamental na formação, perpetuação e involução das LPIs, 

muito embora os mecanismos exatos por meio dos quais estes fenômenos 

ocorrem não estejam completamente esclarecidos. 

A hipótese norteadora para realização deste estudo foi que o número e a 

distribuição dos mastócitos e macrófagos nas LPIs, assim como a expressão 

de IL-6, pode mostrar-se variável de acordo com o perfil microscópico e com o 

tamanho das lesões. 
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4 - PROPOSIÇÃO 

 

Os objetivos deste estudo incluíram a quantificação da presença de 

mastócitos e macrófagos em LPIs, assim como a expressão de IL-6, 

identificando sua localização e distribuição específica nas diferentes áreas das 

lesões, comparando sua distribuição de acordo com a intensidade e localização 

do infiltrado inflamatório, com a presença de exocitose marcante e de fendas 

de cristais de colesterol,correlacionando com o volume macroscópico das LPIs. 
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5 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá, segundo parecer número 7827 de 

20/03/2012 (Anexo 1). 

 

5.1 - Seleção da amostra 

 

Todos os casos diagnosticados como cistos e granulomas 

perirradiculares, oriundos dos arquivos do Laboratório de Histopatologia Bucal 

do Curso de Odontologia da Universidade Estácio de Sá entre os anos de 2008 

a 2010, foram revisados a partir dos registros laboratoriais. Após a seleção dos 

casos, cortes histológicos de 5µm, obtidos a partir dos blocos de parafina dos 

casos selecionados após a revisão, foram corados em hematoxilina e eosina 

(HE) e analisados sob microscopia ótica. As lâminas histológicas foram 

avaliadas de forma sequencial até que 30 casos, independentemente do 

diagnóstico histológico (cistos ou granulomas perirradiculares), fossem 

selecionados. Os critérios de inclusão utilizados foram: lesões com material 

adequado, bem preservado, representativo e suficiente para análise, derivado 

de procedimentos cirúrgicos excisionais e que não contivessem material 

submetido à descalcificação. Após a seleção dos 30 casos, as informações 

demográficas e clínicas foram incluídas em uma planilha desenhada 

especificamente para o estudo e incluíram a idade e o gênero dos pacientes e 

a região anatômica onde as lesões estavam situadas. Este último parâmetro foi 

dividido em: dentes anteriores (incisivos e caninos) e dentes posteriores (pré-

molares e molares). O volume das lesões foi obtido calculando-se o volume 

das peças macroscópicas enviadas ao laboratório (incluindo as dimensões de 

comprimento x largura x altura) de cada caso, e expresso em mm3. 
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5.2 - Análise microscópica do infiltrado inflamatór io 

 

As lâminas histológicas coradas em HE dos 30 casos que compuseram a 

amostra estudada foram avaliadas em detalhe em microscópio óptico equipado 

com cabeçote multiuso (Microscópico Leica, modelo DM500, Alemanha) para 

observação sincrônica para até 3 observadores. As características histológicas 

de cada uma das LPIs foram avaliadas, incluindo: a intensidade do infiltrado 

inflamatório (leve/focal ou moderado/intenso) na região superficial e na região 

profunda da parede fibrosa; a presença de exocitose marcante; a presença de 

cristais de colesterol; e a distribuição homogênea ou não homogênea deste 

infiltrado na cápsula fibrosa, comparando as camadas superficiais e profundas 

das lesões. Para análise destes parâmetros, toda a lesão foi examinada sob 

microscopia ótica e a classificação em cada uma das subdivisões foi feita em 

concordância pelo aluno e pelo orientador. A divisão entre as camadas 

superficial e profunda foi feita calculando-se a metade da espessura entre a 

camada mais superficial do espécime (revestimento epitelial cístico ou limite 

mais superficial da parede fibrosa (no caso das lesões não epiteliadas) e o 

limite externo da parede fibrosa (Figura 2). A mesma forma de divisão foi 

aplicada para a análise quantitativa dos mastócitos e macrófagos na análise 

das lâminas submetidas às reações imunoistoquímicas. As análises foram 

feitas analisando-se, visualmente, todas as lâminas. 

 

 
Figura 2. Fotomicrografia mostrando a parede fibrosa de um cisto perirradicular com a divisão 

das porções superficial e profunda utilizada nas análises microscópicas (HE, 10x). 
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5.3 - Reações imunoistoquímicas 

 

A partir dos blocos de parafina dos 30 casos selecionados, foram obtidos 

cortes de 3 µm de espessura em lâminas previamente silanizadas. Estas 

lâminas foram submetidas a reações imunoistoquímicas para marcação 

específica de mastócitos e macrófagos, respectivamente, com anticorpos anti-

triptase de mastócitos (monoclonal mouse anti-human mast cell tryptase, clone 

AA1, diluição 1:10.000, Dako, Copenhagen, Dinamarca) e anti-CD68 

(monoclonal mouse anti-human CD68, clone PG-M1, diluição 1:500, Dako, 

Copenhagen, Dinamarca). Foram ainda realizadas reações imunoistoquímicas 

com anticorpo anti-IL-6 (monoclonal mouse anti-human IL-6, diluição 1:500, 

Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, Califórnia, Estados Unidos). As reações 

seguiram o protocolo utilizado no Laboratório de imunoistoquímica do 

Programa de Pós-graduação em Odontologia da Universidade Estácio de Sá. 

As lâminas foram desparafinizadas e hidratadas com dois banhos 

sequenciais em xilol, seguidos de banhos em álcool absoluto, álcool a 90°, 

álcool a 70° e álcool a 50°. Após isso, as lâminas foram  colocadas dentro de 

berços de vidro sem fundo e dentro de recipiente plástico (tipo tupperware) 

contendo tampão citrato-ácido cítrico pH 6,0, de forma que todos os cortes 

ficassem cobertos pelo líquido. O tupperware foi então coberto com filme 

plástico e levado ao forno de microondas (Panasonic, potência de 850 W) em 

dois ciclos sequenciais de 12 minutos cada, na potência máxima. Após o 

término dos ciclos, o recipiente foi retirado do microondas e as lâminas 

resfriaram a temperatura ambiente por 20 minutos. 

Após o resfriamento, as lâminas foram lavadas em água corrente por 5 

minutos, após os quais as mesmas foram colocadas em cubas verticais de 

vidro para serem submetidas ao processo de inativação da peroxidase 

endógena, por meio de 5 banhos de 5 minutos cada com água oxigenada a 20 

volumes (Farmax, Divinópolis, Brasil). Ao fim desta etapa, as lâminas foram 

submetidas a 3 lavagens em água corrente e incubação posterior em solução 

de PBS (Laborclin, Pinhais/PR, Brasil) 1X (pH 7,4). Após a diluição dos 

anticorpos primários com solução de PBS/BSA (albumina sérica bovina) a 1%, 
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foi aplicada na superfície de cada uma das lâminas uma quantidade suficiente 

de anticorpo primário (conforme especificado acima) para cobrir todo o corte 

histológico e estas foram incubadas em câmara úmida a 4º C por 16 horas 

(overnight). 

No dia seguinte o anticorpo primário foi descartado da superfície das 

lâminas e estas foram submetidas a 3 lavagens de 1 minuto cada em PBS 1X. 

Para a aplicação do anticorpo secundário (LSAB + system HRP, Dako, 

Glostrup, Dinamarca) utilizou-se o mesmo recipiente plástico, mas agora 

forrado com espuma umedecida com água aquecida. Foi realizada inicialmente 

a incubação das lâminas por 30 minutos em estufa a 40º C com o anticorpo 

secundário biotinilado, seguida de 3 lavagens de 1 minuto cada com PBS 1X e 

da incubação das lâminas com o complexo estreptavidina-biotina por 30 

minutos em estufa a 40º C. Após este período, as lâminas foram novamente 

submetidas a 3 lavagens de 1 minuto cada com PBS 1X, e foi feita a aplicação 

da solução de diaminobenzidina (DAB, Dako, Copenhagen, Dinamarca) por 5 

minutos na superfície dos cortes para revelação da reação, utilizando-se uma 

gota de DAB para cada 1 mL de solução diluente. Após este período, o DAB foi 

desprezado em recipiente específico para seu descarte e as lâminas 

submetidas a lavagem em água corrente por 5 minutos. A contra coloração foi 

realizada por hematoxilina de Carazzi por 1 minuto, seguida de lavagem em 

água corrente por 8 minutos, após a qual os cortes foram desidratados e 

diafanizados, e as lâminas montadas em Entellan (Merck, Darmstadt, 

Alemanha). Foram incluídos controles positivos e negativos para todas as 

reações, segundo as informações do fabricante. 

Todas as lâminas oriundas das reações imunoistoquímicas com os 

anticorpos específicos para mastócitos, macrófagos e IL-6 foram avaliadas sob 

microscopia óptica (40 vezes de aumento), considerando-se como positividade 

áreas de coloração acastanhada citoplasmática e, por vezes, extracelular. 

Todos os casos foram avaliados para os 3 marcadores com relação ao padrão 

de distribuição das células positivas dentro do revestimento epitelial, na porção 

superficial da parede fibrosa, na porção profunda da parede fibrosa e nas áreas 

com presença de cristais de colesterol. Para contagem do número total de 
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mastócitos e de macrófagos em cada lâmina, foram selecionados 10 campos 

de grande aumento (objetiva de 40x) nos quais fosse possível observar a 

espessura completa da lesão (regiões superficial e profunda da parede fibrosa), 

conforme exemplificado na Figura 3. Sempre que possível, dependendo da 

integridade dos cortes e da sua representatividade, os campos foram 

selecionados buscando-se obter a contagem nas áreas de maior intensidade 

de marcação (hot spots). Para os mastócitos, ao final da contagem das células 

positivas em 10 campos de grande aumento (40x), foram obtidas as médias 

dos números de mastócitos em cada área (superficial e profunda) de cada caso 

(Figura 4A), além da avaliação da presença destas células nas áreas onde 

havia presença de cristais de colesterol. Para os macrófagos, embora a 

marcação imunoistoquímica também seja específica para este tipo celular 

(RODINI et al., 2001), há evidenciação tanto das células intactas como das 

lisadas, impossibilitando a contagem unitária destas células em áreas de 

grande concentração macrofágica (Figura 4B). Assim, a metodologia de 

contagem utilizada adotou o seguinte critério para cada campo de grande 

aumento analisado em cada área em cada lesão: grau 0 (negativo), grau 1 

(marcação leve - uma a no máximo 5 células positivas no campo), grau 2 

(marcação moderada - 6 a 10 células positivas no campo) e grau 3 (marcação 

intensa - acima de 11 células positivas no campo). Ao final, foi obtida a média 

dos valores registrados em cada área (superficial e profunda) para cada caso. 

No caso dos macrófagos, a média obtida não representou o número de células 

por campo (como nos mastócitos), mas sim a caracterização média de cada 

região em cada caso segundo a gradação de 0 a 3 (conforme explicado acima). 

Na marcação para IL-6, as lâminas foram avaliadas pelo critério da 

presença ou não da marcação, e quando presente, onde era observada. 
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Figura 3. Fotomicrografia exemplificando a distribuição da análise em dois campos nas 

porções superficial e profunda (Imunoperoxidase anti mast cell triptase, 10x). 
 
 
 

 
Figura 4. A - expressão imunoistoquímica positiva para mastócitos (Imunoperoxidase, 10x). B 
- expressão imunoistoquímica positiva para macrófagos (observar a dificuldade de contagem 
das células individuais isoladas em comparação com a Figura 4A) (Imunoperoxidase, 40x). 
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5.4 - Análise estatística 

 

Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente com auxílio do 

programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS, versão 17.0, Chicago, 

Illinois, Estados Unidos), com nível de significância estatística de 5% (p<0,05). 

Os resultados foram expressos de forma descritiva e buscando evidenciar 

diferenças no perfil de distribuição destas células e da expressão de IL-6 com 

relação ao volume das lesões, aos componentes na análise microscópica e nas 

diferentes regiões estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

6 – RESULTADOS 

 

A análise demográfica e clínica dos 30 casos incluídos no estudo mostrou 

que a média de idade dos pacientes foi de 43,4, variando dos 19 aos 68 anos 

de idade. Dezesseis casos (53,3%) foram diagnosticados em mulheres e 14 

casos (46,7%) em homens. Não houve diferença significante entre a idade 

média dos homens (45,3 anos) e das mulheres (41,8 anos) incluídos no estudo 

(p=0,476). Os dentes anteriores estavam associados às lesões em 10 casos 

(33,3%), ao passo que as lesões estavam associadas a dentes posteriores em 

20 casos (66,7%). Também não houve diferença entre a média de idade dos 

pacientes acometidos por lesões em dentes anteriores (43,9 anos) em 

comparação com dentes posteriores (43,2 anos) (p=0,900). Vinte e quatro 

casos (80%) foram diagnosticados como cistos perirradiculares e 6 casos 

(20%) receberam o diagnóstico de granuloma perirradicular. Nos homens, os 

dentes anteriores e posteriores foram acometidos em 4 (28,6%) e 10 casos 

(71,4%), respectivamente. Nas mulheres, os dentes anteriores foram 

acometidos em 6 casos (37,5%) e os dentes posteriores em 10 casos (62,5%), 

não mostrando diferença significativa em relação aos homens (p=0,605).  

O volume médio dos espécimes recebidos no laboratório, calculado após 

sua análise macroscópica, foi de 843,95, variando de 48 a 7875 mm3. O 

volume médio das lesões associadas aos dentes anteriores (média de 1310,65 

mm3) foi maior que o volume médio das lesões associadas aos dentes 

posteriores (610,6 mm3), mas esta diferença não foi estatisticamente 

significativa (p=0,650). Os casos diagnosticados como cistos perirradiculares 

apresentaram volume médio de 987,79 mm3, em contraste com o volume 

médio de 268,58 mm3 encontrado para os granulomas perirradiculares, e esta 

diferença também não foi estatisticamente significativa (p=0,073). 

Com relação aos parâmetros microscópicos avaliados nas lâminas 

histológicas coradas em HE, a inflamação na porção superficial dos espécimes 

foi considerada moderada/intensa em 25 casos (83,3%) e focal/fraca em 5 

casos (16,7%). Já na porção profunda dos espécimes, a inflamação foi 

considerada moderada/intensa em 15 casos (50%) e focal/fraca no mesmo 
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número de casos. O padrão de distribuição do infiltrado inflamatório nas 

porções superficial e profunda dos espécimes foi considerado homogêneo em 

10 casos (33,3%) e não homogêneo em 20 casos (66,7%). Vinte e dois casos 

(73,3%) mostraram exocitose marcante, 5 casos (16,7%) não mostraram este 

parâmetro evidente e não foi possível avaliar este critério em 3 granulomas 

perirradiculares (10%), visto que nestes casos não havia presença de epitélio 

nas lesões. Dez casos (33,3%) mostraram a presença microscópica de fendas 

de cristais de colesterol, ao passo que 20 casos (66,7%) não mostraram este 

achado (Figura 5 A-D). 

 

 

 

  

  
Figura 5. Aspectos microscópicos dos cistos perirradiculares analisados. A - presença de 

intenso infiltrado inflamatório na porção superficial (HE, 20x); B - parede fibrosa de um cisto 
mostrando discreto infiltrado inflamatório (HE, 10x); C - intensa exocitose no revestimento 

epitelial (HE, 40x); D - presença de fendas de cristais de colesterol próximas ao revestimento 
epitelial (HE, 10x). 
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Na análise imunoistoquímica, a média de mastócitos encontrados na 

porção superficial dos espécimes por campo de grande aumento foi de 17,6 

células, variando de 4,1 a 48,8 células. Na porção profunda, a média foi de 

15,9 ± 9,26 mastócitos, variando de 3,2 a 37,2 células. Para os macrófagos a 

média da intensidade da marcação na porção superficial foi de 1,3 ± 0,69, 

variando de 0,1 a 2,8. Na porção profunda dos espécimes, a média de 

marcação dos macrófagos foi de 1,2, variando de 0,1 a 3. A distribuição da 

marcação da intensidade de macrófagos mostrou uniformidade de marcação 

nas regiões superficiais e profundas, e os graus 0 (ausência de marcação) e 1 

(marcação leve) em conjunto representaram 61% dos campos superficiais e 

62% dos campos profundos, respectivamente (Tabela 1). Não houve diferença 

entre o número de mastócitos e de macrófagos em ambas as regiões 

(superficial e profunda) quando foram comparados cistos e granulomas 

perirradiculares. A marcação imunoistoquímica de IL-6 na porção superficial 

dos espécimes estava ausente em 13 casos (43,3%) e presente em 14 casos 

(46,7%) (sendo focal/fraca em 8 casos - 26,7% - e moderada/intensa em 6 

casos - 20%), e não foi avaliada em 3 casos (10%). Já na porção profunda, a 

marcação de IL-6 estava ausente em 9 casos (30%) e presente em 18 casos 

(60%) (sendo focal/fraca em 13 casos - 43,3% - e moderada/intensa em 5 

casos - 16,7%), e não foi avaliada em 3 casos (10%) (Figura 6). 

 

 

Tabela 1. Distribuição da intensidade de marcação dos macrófagos nas regiões superficiais e 

profundas dos casos estudados. 

Gradação da intensidade de marcação dos 

macrófagos (campos de grande aumento) 

Região superficial 

(%) 

Região profunda 

(%) 

0 (ausência de marcação) 20 31 

1 (marcação leve) 41 31 

2 (marcação moderada) 24 23 

3 (marcação intensa) 15 15 

Total 100 100 
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Figura 6. A - Marcação imunoistoquímica para mastócitos (Imunoperoxidase, 20x); B - 

Marcação imunoistoquímica para macrófagos (Imunoperoxidase, 40x); C - Expressão de IL-6 
nos macrófagos na região superficial da parede fibrosa (Imunoperoxidase, 10x); D - 
Expressão de IL-6 em fibroblastos e células endoteliais (Imunoperoxidase, 40x); E - 

Expressão de IL-6 no epitélio cístico (Imunoperoxidase, 40x); F - Expressão de IL-6 em 
células gigantes multinucleadas circundando fendas de colesterol (Imunoperoxidase, 40x). 
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A análise dos parâmetros histopatológicos e imunoistoquímicos em 

conjunto mostrou que a média do número de mastócitos na porção superficial 

dos espécimes foi significativamente maior nos casos com inflamação 

superficial intensa (19,27) em comparação com aqueles nos quais era 

observada inflamação superficial fraca (8,96) (p=0,003). Na comparação da 

média de mastócitos na porção profunda não foi observada diferença 

estatisticamente significativa quando foram comparadas regiões apresentando 

inflamação intensa (17,93) ou fraca (13,93) (p=0,244). A média da intensidade 

de marcação dos macrófagos nas regiões superficiais em casos caracterizados 

pela presença de inflamação superficial intensa (1,24) não foi estatisticamente 

diferente da média em áreas de inflamação fraca (1,58) (p=0,24). A média da 

intensidade de marcação dos macrófagos nas regiões profundas também não 

mostrou diferenças quando foram comparadas áreas de inflamação profunda 

intensa (1,20) e leve (1,26) (p=0,835) (Tabela 2). 

A média do número de mastócitos nas áreas superficiais nos casos com 

presença de exocitose marcante (19,32) foi significativamente maior do que a 

média nos casos sem a presença deste parâmetro (7,91) (p=0,001). Para a 

média da intensidade de marcação dos macrófagos nas áreas superficiais os 

valores encontrados em casos mostrando exocitose marcante (1,27) não foi 

significativamente diferente da média em casos sem esse parâmetro (1,58) (p= 

0,290) (Tabela 2). 

A média do número de mastócitos nas áreas superficiais nos casos 

mostrando a presença de fendas de colesterol (21,54) não foi 

significativamente diferente da média nos casos sem a presença das fendas 

(15,56) (p=0,302). Nas áreas profundas, a média do número de mastócitos nos 

casos mostrando a presença de fendas de colesterol (17,99) também não foi 

significativamente diferente da média nos casos sem a presença das fendas 

(14,90) (p=0,482). A média da intensidade de marcação dos macrófagos nas 

áreas superficiais nos casos mostrando a presença das fendas de colesterol 

(1,45) não foi significativamente diferente da média nos casos sem a presença 

das fendas (1,22) (p=0,393). Nas áreas profundas, a média da intensidade da 

marcação dos macrófagos nos casos mostrando a presença de fendas de 
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colesterol (0,99) também não foi significativamente diferente da média nos 

casos sem a presença das fendas (1,35) (p=0,137) (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2. Distribuição do número médio de mastócitos e da intensidade de marcação média 

dos macrófagos nas áreas superficiais e profundas de acordo com a intensidade da 

inflamação, a presença de exocitose marcante e de fendas de cristais de colesterol. 

Parâmetro Mastócitos Valor P Macrófagos Valor P 

Sup * Prof * Sup Prof 

Inflamação superficial 

   Leve 

   Intensa 

 

8,96 

19,27 

 

- 

- 

 

0,003 

 

1,58 

1,24 

 

- 

- 

 

0,24 

Inflamação profunda 

   Leve 

   Intensa 

 

- 

- 

 

13,93 

17,93 

 

0,244 

 

- 

- 

 

1,26 

1,20 

 

0,835 

Exocitose marcante 

   Sim 

   Não 

 

19,32 

7,91 

 

- 

- 

 

0,001 

 

1,27 

1,58 

 

- 

- 

 

0,290 

Cristais de colesterol 

   Sim 

   Não 

 

21,53 

15,56 

 

- 

- 

 

0,302 

 

1,45 

1,22 

 

- 

- 

 

0,393 

Cristais de colesterol 

   Sim 

   Não 

 

- 

- 

 

17,99 

14,90 

 

0,482 

 

- 

- 

 

0,99 

1,35 

 

0,137 

* Sup - superficial; Prof - profunda 

 

 

A análise comparativa da expressão de IL-6 com a média do número de 

mastócitos e da intensidade de marcação de macrófagos mostrou que o 

número médio de mastócitos nas áreas superficiais que apresentaram 

positividade de expressão de IL-6 (17,30) foi semelhante à média de 

mastócitos em áreas onde não houve expressão de IL-6 (16,94) (p=0,925). Nas 

áreas profundas o número médio de mastócitos nas áreas positivas para IL-6 

(14,71) também foi semelhante ao encontrado nas áreas sem expressão de IL-

6 (17,80) (p=0,425). A média da intensidade de marcação dos macrófagos nas 

áreas superficiais positivas para IL-6 (1,61) foi significativamente maior que a 
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média em casos sem expressão de IL-6 (1,03) (p=0,033). Nas áreas profundas, 

a média da intensidade de marcação dos macrófagos nas áreas positivas para 

IL-6 (1,46) também foi maior que a média em casos sem expressão de IL-6 

(0,83), embora a diferença não tenha sido estatisticamente significante 

(p=0,071) (Tabela 3). O volume médio das lesões que apresentavam 

positividade superficial para IL-6 foi maior que o volume médio das lesões 

negativas para este marcador, mas a diferença não foi estatisticamente 

significante (p=0,169). De forma contrária, o volume médio das lesões que 

apresentavam positividade profunda para IL-6 foi menor que o volume médio 

das lesões negativas para este marcador, mas a diferença também não foi 

estatisticamente significante (p=0,275). 

 

 

Tabela 3. Distribuição do número médio de mastócitos e da intensidade de marcação média 

dos macrófagos nas áreas superficiais e profundas de acordo com a positividade para IL-6. 

Parâmetro Mastócitos Valor P Macrófagos Valor P 

Sup * Prof * Sup * Prof * 

IL-6 superficial 

   Positivo 

   Negativo 

 

17,3 

16,94 

 

- 

- 

 

0,925 

 

1,61 

1,03 

 

- 

- 

 

0,033 

IL-6 profunda 

   Positivo 

   Negativo 

 

- 

- 

 

14,71 

17,8 

 

0,425 

 

- 

- 

 

1,46 

0,83 

 

0,071 

* Sup - superficial; Prof - profunda 
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7 - DISCUSSÃO 

 

A resposta inflamatória e imune que modula as reações de defesa frente 

às agressões na região perirradicular é complexa e multifatorial. Muito embora 

a presença das células inflamatórias nas lesões perirradiculares seja bem 

descrita na literatura, a especificação de sua distribuição tecidual nestas 

lesões, assim como os mecanismos de sua exata participação nas LPIs, ainda 

não são totalmente compreendidos. Mastócitos e macrófagos têm sido 

regularmente encontrados nas LPIs e, em virtude da ampla gama de 

substâncias pró-inflamatórias, anti-inflamatórias e pró-reparo tecidual 

produzidas por estas células, incluindo a IL-6, acredita-se que elas tenham 

papel fundamental na formação, perpetuação e involução das LPIs. 

A precisa identificação de mastócitos e macrófagos em espécimes 

incluídos em parafina pode ser adequadamente avaliada por meio de reações 

imunoistoquímicas. Embora alguns estudos realizados nos últimos 20 anos 

tenham utilizado a metodologia histoquímica por meio das técnicas de azul de 

toluidina e Giemsa, para evidenciação metacromática da heparina, para a 

detecção de mastócitos (STERN et al., 1981a; LEDESMA-MONTES et al., 

2004; CHATTERJEE et al., 2008; SHARMA & SAXENA, 2010), evidências 

atuais sustentam que métodos imunoistoquímicos sejam preferencialmente 

utilizados, visto que evidenciam de forma adequada estas células (NETTO et 

al., 2012). As técnicas histoquímicas são capazes de marcar adicionalmente 

macrófagos e fibroblastos, assim como grânulos de mastócitos liberados 

durante a fagocitose, além de não evidenciar a marcação de mastócitos 

imaturos (RODINI et al., 2004; NETTO et al., 2012). O método 

imunoistoquímico para detecção de mastócitos, através da utilização de 

anticorpos monoclonais anti-triptase é de alta especificidade e sensibilidade. A 

evidenciação da triptase é utilizada como um marcador específico de 

mastócitos, baseada na reação inteiramente restrita aos seus grânulos. Os 

resultados do presente estudo reforçam a utilidade do anticorpo monoclonal 

para detecção da triptase na evidenciação dos mastócitos. 
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As reações imunoistoquímicas utilizando anticorpos anti-CD68 são 

consideradas eficazes na detecção de macrófagos, como demonstrado nos 

resultados do presente estudo e em estudos prévios da literatura (RODINI et 

al., 2001). Uma dificuldade encontrada na análise da positividade para o 

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

das LPIs estudadas, fato que impossibilitava a contagem individual das células 

positivas. Dessa forma foi necessária a utilização de uma categorização da 

marcação baseando-se no número estimado de células positivas por campo de 

grande aumento. Adicionalmente, este anticorpo evidencia não só a marcação 

citoplasmática em células íntegras, mas também a positividade extracelular 

associadas a células desgranuladas ou rompidas, produzindo um padrão não 

uniforme extenso de marcação em algumas regiões. 

AKAMINE et al. (1994) acompanhando o desenvolvimento de lesões 

perirradiculares ao longo de 150 dias, observou que há um aumento do número 

de macrófagos durante os 10 primeiros dias e que esse nível é mantido até o 

60° dia, após o que há uma diminuição gradual do núme ro total destas células. 

As informações sobre o tempo de evolução das LPIs utilizadas no presente 

estudo não estava presente de forma clara e uniforme em todas as requisições, 

não sendo possível correlacionar este parâmetro com as médias de mastócitos 

e macrófagos encontradas.  

A presença de macrófagos é extremamente importante para as respostas 

protetoras nas LPIs, assim como para o desenvolvimento e perpetuação das 

reações inflamatórias. Pode ser postulado que, em lesões com grande número 

de macrófagos ativados, funcionando como células apresentadoras de 

antígenos, a resposta imune tipo Th1 seja maior. Esta hipótese é baseada no 

fato de que o INF-γ, uma citocina determinante na resposta Th1, é um dos mais 

potentes ativadores produzidos pelos macrófagos (LUKIĆ et al., 2006). SUZUKI 

et al. (1999), utilizando marcadores imunoistoquímicos específicos, 

encontraram maior número de macrófagos com funções de células 

apresentadoras de antígenos na periferia dos granulomas perirradiculares, 

enquanto a subpopulação de macrófagos fagocíticos localizava-se mais 

comumente no centro das lesões. 
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Tem sido sugerido que a proporção de macrófagos é maior nas lesões 

associadas a dentes sensíveis à percussão ou que apresentam alterações na 

mucosa (edema ou sensibilidade à palpação) do que em LPIs não associadas 

a sintomas, sugerindo que estas células estejam relacionadas com a presença 

dos sintomas clínicos (MATSUO et al., 1992). O influxo de substâncias 

antigênicas provenientes dos sistemas de canais radiculares provavelmente é 

maior em lesões sintomáticas e a resposta imune nessas lesões será 

aumentada. Nessas situações, é esperado que macrófagos migrem para os 

sítios de inflamação, fagocitem qualquer substância antigênica e as 

apresentem às células T e B. Ao mesmo tempo, eles também secretam 

produtos inflamatórios que podem estar relacionados com o desenvolvimento 

dos sinais e sintomas dos dentes envolvidos (MATSUO et al., 1992). Nos casos 

utilizados no estudo, as informações referentes à sintomatologia clínica não 

puderam ser avaliadas por completo, face à característica retrospectiva 

laboratorial do estudo. 

As LPIs manifestam-se radiograficamente como imagens radiolúcidas 

uniloculares que podem apresentar tamanho variado. Acredita-se que as 

dimensões radiográficas das LPIs possam refletir de forma proporcional o 

tempo de evolução das lesões, visto que seu crescimento produz reabsorção 

óssea e, consequentemente, aumento da imagem radiográfica. Assim, é 

razoável considerar que, embora a imagem radiográfica das LPIs, em virtude 

da limitação da imagem em duas dimensões, não reflita exatamente o tamanho 

das lesões, a quantidade de material obtida durante a sua remoção cirúrgica 

completa possa representar adequadamente seu volume. Na metodologia do 

estudo, foram utilizadas, para o cálculo do volume das LPIs, as medidas 

macroscópicas das mesmas, e pudemos observar que o volume médio dos 

cistos perirradiculares foi maior que o dos granulomas perirradiculares, muito 

embora a diferença não tenha sido estatisticamente significante. O valor de 

p=0,073 sugere uma tendência à significância e podemos especular que, caso 

o número de granulomas perirradiculares tivesse sido maior, esta diferença 

poderia ter sido significativa. Essa diferença era esperada, visto que a 

patogênese das LPIs sustenta que os cistos originem-se dos granulomas 
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perirradiculares, sendo supostamente lesões com tempo de evolução maior 

(LIN et al., 2007).    

Neste estudo procuramos demonstrar a distribuição tecidual dos 

mastócitos e macrófagos nas LPIs, em especial buscando avaliar sua presença 

em relação à distribuição do infiltrado inflamatório e à presença de exocitose 

marcante e fendas de colesterol. Nos casos onde foi observada exocitose 

marcante, a presença de mastócitos foi mais frequente, ao passo que nos 

casos onde existiam as fendas dos cristais de colesterol não houve diferença 

entre as médias de mastócitos e macrófagos em relação aos que não 

apresentavam este achado. 

Alguns estudos têm avaliado a presença de mastócitos em LPIs. Quando 

compararam o número de mastócitos em cistos e granulomas perirradiculares, 

RODINI et al. (2004) encontraram maior número destas células nos cistos 

perirradiculares do que nos granulomas. CHATTERJEE et al. (2008) 

observaram mastócitos de forma dispersa, mas em maior concentração em 

todas as paredes císticas de tecido conjuntivo, particularmente nas áreas 

subepiteliais. Encontraram ainda um grande número de mastócitos 

desgranulados nos limites externos das paredes ósseas, em áreas de 

expansão cística. DRAŽIĆ et al. (2010) também encontraram uma maior 

frequência de mastócitos em cistos do que em granulomas perirradiculares e 

observaram ainda que estas células estavam presentes tanto no infiltrado 

inflamatório quanto nas áreas fibrosas das LPIs. SHARMA & SAXENA (2010) 

também compararam o número de mastócitos entre as LPIs e concluíram que 

estas células se localizavam principalmente em áreas de inflamação e em 

maior número nas áreas periféricas nos dois tipos de lesões (granulomas e 

cistos perirradiculares). Nossos resultados não mostraram diferenças quanto à 

comparação das médias do número de mastócitos nas regiões superficiais e 

profundas quanto aos dois tipos de LPIs estudados. O número limitado de 

granulomas perirradiculares na amostra utilizada pode justificar, em parte, 

estes achados.  

TERONEN et al. (1996) encontraram mastócitos em maior número nas 

áreas de maior inflamação e próximos ao epitélio cístico. Observaram ainda 
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que os mastócitos localizados nas margens ósseas se encontravam 

desgranulados, o que indica uma alta atividade celular com a consequente 

liberação da triptase. RODINI et al. (2004) reportaram que os mastócitos 

estavam presentes em maior número em áreas de inflamação ativa, assim 

como nas áreas periféricas das LPIs. NETTO et al, (2012) observaram maior 

número de mastócitos nas lesões inflamadas que nas não inflamadas. Os 

autores ainda observaram que as regiões profundas das paredes fibrosas de 

todos os cistos evidenciaram um maior número de mastócitos. Nossos 

resultados mostraram que não houve diferença no número médio de 

mastócitos e de macrófagos encontrados nas regiões superficiais e profundas 

das LPIs. Entretanto, nas áreas superficiais, os casos que apresentavam 

inflamação intensa mostraram número médio de mastócitos maior que aqueles 

casos que mostravam inflamação de fraca intensidade. Este achado reforça a 

importância dos mastócitos dentro do pool de células inflamatórias que 

participam da resposta à agressão nas LPIs. 

A importância da IL-6 na patogênese das LPIs tem sido relatada na 

literatura, mas as evidências apontam a participação desta interleucina tanto 

como fator pró-inflamatório quanto anti-inflamatório e pró-reparo (GAZIVODA et 

al., 2009). Nossos resultados mostraram que o volume médio das lesões que 

apresentavam positividade superficial para IL-6 foi maior que o volume médio 

das lesões negativas para este marcador. No entanto, de forma contrária, o 

volume médio das lesões que apresentavam positividade profunda para IL-6 foi 

menor que o volume médio das lesões negativas para este marcador. Assim, 

estes resultados mostram que na região profunda das lesões de maior volume, 

a expressão de IL-6 era menor que nas lesões de menor volume, sugerindo 

que a função desta interleucina nesta região diminua com a evolução temporal 

das LPIs. Estes achados sustentam a evidência de que a IL-6 possa ter uma 

função protetora no desenvolvimento das LPIs (BARKHORDAR et al., 1999; 

HUANG et al., 2001). 

Nas regiões superficiais das LPIs nas quais a IL-6 estava expressa, a 

média da intensidade de marcação de macrófagos foi maior do que nas áreas 

negativas. Nas regiões profundas esta média também foi maior e, embora não 



47 

 

tenha sido significativa (p=0,071), houve tendência à significância. Esses 

achados reforçam as evidências de que os macrófagos são as principais 

células secretoras desta interleucina e sua expressão está, de certa forma, 

associada à sua presença. 

Os resultados encontrados no estudo reforçam a participação dos 

mastócitos e dos macrófagos, assim como da IL-6, nos fenômenos patogênicos 

das LPIs. Estudos adicionais são necessários para elucidar a função da IL-6 

nos mecanismos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios neste grupo de 

entidades.  
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8 – CONCLUSÕES 

 

Os resultados mostraram que, nas LPIs estudadas, a presença de 

mastócitos foi mais marcante nas áreas de exocitose e de inflamação 

superficial intensa e que não houve diferença com relação à frequência de 

mastócitos e macrófagos nas regiões superficiais e profundas das lesões. A 

intensidade da marcação de macrófagos mostrou-se maior nas áreas 

mostrando expressão de IL-6. Esta interleucina mostrou-se menos expressa na 

região profunda das LPIs com maior volume, reforçando as evidências de um 

papel protetor da IL-6 no desenvolvimento das LPIs. 
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10 - ANEXOS 

 

Anexo 1. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

 


