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RESUMO 

Objetivo: analisar de forma comparativa a expressão imunoistoquímica de 

EGF, EGFR e KGF em lesões perirradiculares inflamatórias em diferentes 

momentos evolutivos. 

Materiais e Métodos: foram avaliadas 52 lesões perirradiculares inflamatórias 

submetidas a biópsia excisional e divididas em 3 grupos: granulomas 

perirradiculares e cistos perirradiculares iniciais e avançados. As amostras 

foram submetidas à análise histológica e à análise imunoistoquímica para 

avaliação da expressão tecidual de EGF, EGFR e KGF. Os resultados 

histológicos e imunoistoquímicos foram analisados descritivamente e 

comparados entre os grupos e com dados clínico-radiográficos de cada grupo. 

Resultados: foi encontrada expressão superior de EGF e KGF nos cistos em 

relação aos granulomas (p=0.0001 para ambos). Foi encontrada expressão 

superior de KGF em cistos iniciais do que em cistos avançados. Não houve 

diferença na expressão dos fatores de crescimento estudados em relação ao 

tipo e a intensidade do infiltrado inflamatório, e com relação ao tipo de epitélio 

de revestimento cístico. A expressão de EGFR foi semelhante entre os grupos. 

Conclusões: os resultados do presente estudo sugerem que EGF e KGF 

participam do desenvolvimento dos cistos perirradiculares e que a expressão 

de KGF seja importante nos momentos iniciais da formação destas lesões. 

Palavras-chave: Cisto perirradicular; Granuloma perirradicular; EGF; KGF; 

EGFR. 
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ABSTRACT 

Objective: to comparatively analyze the imunoexpression of EGF, EGFR and 

KGF in inflammatory periapical lesions in different evolutive phases. 

Materials and Methods: 52 inflammatory periapical lesions submitted to 

complete surgical excision were divided in three groups: periapical granulomas 

and early and advanced periapical cysts. The samples were submitted to 

histological and immunohistochemical analysis to evaluate tissue expression of 

EGF, EGFR and KGF. Histological and immunohistochemical results were 

descriptively analyzed and compared among the three groups. 

Results: a higher expression of EGF and KGF was found in periapical cysts in 

comparison to periapical granulomas (p=0.0001 for both). A higher expression 

of KGF in early cysts was also found in comparison to advanced cysts. There 

were no differences on the expression of the studied growth factors when 

comparing the type and intensity of the inflammatory infiltrate and the type of 

epithelial lining of the periapical cysts. EGFR expression was similar among the 

groups. 

Conclusions: the results from the present study suggest that EGF and KGF 

participate on the evolution of periapical cysts and that KGF expression is 

important on the early steps of periapical cyst formation. 

Key-words: Periapical cyst; periapical granuloma; EGF; KGF; EGFR. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
As infecções intrarradiculares são doenças comuns que acometem o 

tecido pulpar e que estão associadas a indução de uma intensa resposta 

inflamatória que pode determinar a necrose deste compartimento tecidual. São 

derivadas mais comumente de processos cariosos e sua patogênese está 

associada à produção de uma resposta imunológica e inflamatória do 

hospedeiro na tentativa de manter a infecção confinada aos canais radiculares, 

evitando seu avanço aos tecidos perirradiculares. Caso o processo não seja 

interrompido pela remoção do tecido pulpar necrótico, sua extensão para os 

tecidos que circundam a porção radicular poderá dar origem a formação de um 

granuloma perirradicular inflamatório (GP), caracterizado pela presença de um 

tecido de granulação (NAIR, 1998; SIQUEIRA et al., 2010). 

Remanescentes epiteliais da odontogênese quiescentes podem ser 

encontrados no ligamento periodontal e estes, quando estimulados por 

mediadores químicos produzidos pela resposta inflamatória tecidual, podem 

proliferar dando origem ao revestimento interno dos cistos perirradiculares 

inflamatórios (CP) (LIN et al., 2007). Acredita-se que a capacidade proliferativa 

dos remanescentes epiteliais e, consequentemente, do revestimento epitelial 

cístico possa ser modulada pela expressão de fatores de crescimento epitelial 

e seus receptores, mas este tema ainda permanece controverso (LIN et al., 

1996). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Granuloma perirradicular inflamatório 

Lesões perirradiculares inflamatórias (LP) ocorrem como resultado da 

resposta imunológica à estimulação antigênica oriunda de canais radiculares 

infectados. A LP crônica mais comum é o GP, sendo caracterizado por um 

tecido de granulação associado à porção perirradicular de um dente com tecido 

pulpar em estado de necrose (LIN et al., 2010). 

Acredita-se que GP representem mais da metade de todas as lesões 

perirradiculares inflamatórias (LIN et al., 2010). Essas lesões ocorrem em 

resposta a uma agressão bacteriana aos tecidos perirradiculares, sendo 

caracterizadas basicamente por um infiltrado inflamatório crônico, composto 

predominantemente por plasmócitos, linfócitos e macrófagos, formando um 

tecido de granulação que irá substituir o osso alveolar reabsorvido devido à 

produção de mediadores químicos do processo inflamatório agora existente no 

ligamento periodontal. Embora sejam considerados como processos 

inflamatórios crônicos, podem ser observados numerosos neutrófilos 

polimorfonucleares em GP agudizados. Além deste componente inflamatório 

localizado centralmente no GP e mais intenso quanto mais próximo da 

superfície radicular, a porção externa da lesão é composta de um tecido 

conjuntivo fibroso mais denso que encontra-se em íntimo contato com o osso 

alveolar (SIQUEIRA et al., 2010). 
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Em cerca da metade dos GP podem ser encontradas ilhas de células 

epiteliais de origem odontogênica, os restos epiteliais de Malassez, que 

permaneceram quiescentes no ligamento periodontal após o término da 

odontogênese. Granulomas perirradiculares que apresentam estas ilhas são 

denominados GP epiteliados e acredita-se que, sob estímulo dos mediadores 

químicos inflamatórios produzidos durante a evolução do GP, estes 

remanescentes epiteliais podem proliferar dando origem ao revestimento 

epitelial que reveste os CP (LIN et al., 2007). 

Os granulomas perirradiculares são geralmente assintomáticos, não 

apresentando sinais nem sintomas clínicos e sendo diagnosticados em exames 

radiográficos de rotina solicitados para avaliar as necessidades de tratamento 

dos dentes associados (LIN et al., 2010). Clinicamente, estes últimos 

habitualmente apresentam cáries, restaurações extensas e mal adaptadas ou 

escurecimento de coroa clínica dental. GP associados a processos de 

agudização podem, entretanto, apresentar sintomatologia dolorosa (SIQUEIRA 

et al., 2010). 

Radiograficamente os GP são caracterizados por áreas radiolúcidas 

uniloculares habitualmente bem definidas podendo apresentar halo de 

esclerose óssea periférica, com tamanho que pode variar de alguns milímetros 

a mais de 1 centímetro (LIN et al., 2010). Caracteristicamente esta área 

radiolúcida associa-se à porção perirradicular do dente associado, estando 

localizada mais comumente na proximidade do ápice radicular, mas podendo 

também estar localizada em contato com a porção lateral da raiz. Como o 

processo inflamatório associado aos GP surge no ligamento periodontal, pode 
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ser observada a dilatação do espaço correspondente a esta estrutura e 

eventualmente a perda da integridade da lâmina dura do osso alveolar 

(SIQUEIRA et al., 2010). 

Após a avaliação clínico-radiográfica e o estabelecimento da hipótese 

diagnóstica de GP, a forma de tratamento vai depender diretamente da 

possibilidade ou não de aproveitamento do dente associado à lesão. Caso seja 

possível aproveitá-lo, há indicação do tratamento endodôntico convencional e 

acompanhamento clínico-radiográfico. É aceito que a maioria dos GP regrida 

após este procedimento, mas, caso a lesão persista, pode-se optar por 

retratamento endodôntico, por vezes associado à cirurgia perirradicular. Se o 

dente associado ao GP não apresentar condições clínico-radiográficas de 

aproveitamento, há indicação de sua extração associada à enucleação ou 

curetagem cirúrgica conservadora da lesão. Embora a maior parte dos autores 

considere que os GP regridam após o tratamento endodôntico convencional, 

esta afirmativa é especulativa visto que a única forma aceita de confirmação do 

seu diagnóstico é a análise histológica da lesão (SIQUEIRA et al., 2010).  

 

2.2 Cisto perirradicular inflamatório  

CP são considerados os cistos odontogênicos intraósseos dos maxilares 

mais comuns (BECCONSALL-RYAN et al., 2010; JOHNSON et al., 2014). 

Assim como os granulomas, estão associados com a porção perirradicular de 

dentes portadores de infecção intrarradicular e consequente necrose pulpar. 

Estima-se que os CP sejam menos comuns que os GP, representando entre 

15% e 40% de todas as LP (NAIR, 1998; JOHNSON et al., 2014). 
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Sabe-se que a patogênese do CP é semelhante à do GP, ou seja, 

derivada da presença de um dente com necrose pulpar e com extensão do 

processo inflamatório à região perirradicular. A primeira resposta do tecido 

perirradicular a esta agressão seria a formação de um tecido de granulação, 

caracterizando o GP. Caso exista a presença de restos epiteliais 

odontogênicos neste GP (GP epiteliado), a teoria mais aceita para o 

desenvolvimento do CP sugere que os mediadores químicos pró-inflamatórios 

e os fatores de crescimento presentes na região estimulem a proliferação 

destes remanescentes. Se essa proliferação for contínua, a porção central 

destas ilhas odontogênicas sofrerá degeneração em virtude da dificuldade 

nutricional que estas células sofrerão pelo distanciamento do tecido conjuntivo, 

dando origem a uma cavidade central contendo restos epiteliais degenerados e 

fluido (LIN et al., 2007). Se o processo não for interrompido, a presença destes 

componentes no interior da cavidade, assim como a manutenção do estímulo 

inflamatório, fará com que a cavidade aumente de tamanho em virtude, 

respectivamente, da diferença de pressão osmótica e da continuidade da 

proliferação epitelial. Dessa forma, acredita-se que os CP sejam sempre 

precedidos e originados de um GP pré-existente, mas que nem todos os GP 

podem dar origem a um CP, visto que há dependência da presença de restos 

odontogênicos epiteliais (SIQUEIRA et al., 2010). 

Os mecanismos precisos e detalhados por meio dos quais o processo de 

formação do CP se desenvolve ainda não são completamente compreendidos 

(GAO et al., 1996; LIN et al., 1996). Existem evidências de que há participação 

direta do sistema imune, além da possível alteração das propriedades 
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antigênicas das células epiteliais estimulando apoptose e da ação indutora de 

fatores de crescimento e de mediadores químicos inflamatórios associados à 

reabsorção óssea (LIN et al., 2007; SIQUEIRA et al., 2010). 

Histologicamente o CP se caracteriza, portanto, pela presença de uma 

cavidade central (lúmen) que pode conter fluido, restos epiteliais degenerados, 

células inflamatórias e extravasamento de hemácias, revestida por um epitélio 

pavimentoso estratificado não queratinizado de espessura variável e que pode 

mostrar intensa exocitose (SANTOS et al., 2011). O tecido conjuntivo 

subjacente próximo ao epitélio encontra-se permeado por intenso infiltrado 

inflamatório composto predominantemente por linfócitos, macrófagos e 

plasmócitos, mas que pode mostrar adicionalmente quantidade variável de 

neutrófilos polimorfonucleares. Podem ser observadas também áreas de 

hemorragia e fendas negativas de cristais de colesterol derivadas da 

degeneração das membranas celulares (SANTOS et al., 2011; SIQUEIRA et 

al., 2014). Em sua porção mais externa o tecido conjuntivo tende a mostrar-se 

fibroso e denso, formando uma cápsula separando a lesão do osso alveolar 

adjacente que está sendo reabsorvido em virtude do crescimento da lesão 

(SANTOS et al., 2011). 

Assim como os GP, os CP são frequentemente diagnosticados como 

achados radiográficos em pacientes assintomáticos. No entanto, como são 

processos evolutivos derivados de GP, tendem a apresentar maiores 

dimensões, podendo produzir dor, aumento de volume, abaulamento de 

corticais, pressão e deslocamento dos dentes adjacentes com maior frequência 

(BECCONSALL-RYAN et al., 2010). As imagens radiográficas dos CP são 
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semelhantes às dos GP, sendo habitualmente caracterizadas por áreas 

radiolúcidas uniloculares bem delimitadas de dimensões variáveis, podendo 

chegar à vários centímetros em seu maior diâmetro (LIN et al., 2010). Embora 

os CP tenham tendência a apresentar bordas de esclerose óssea mais 

evidentes e definidas, é impossível diferenciar GP de CP somente com base 

nos exames radiográficos convencionais. A única forma precisa e inequívoca 

de diagnosticar ambas as entidades ainda é a avaliação histológica das lesões, 

muito embora diferenças eletroforéticas do fluido e características tomográficas 

e ultrassonográficas das lesões tenham sido sugeridas como opções auxiliares 

de diferenciação (SIQUEIRA et al., 2010). 

Alguns autores sugerem que existam dois padrões microscópicos de 

relação dos CP com a região perirradicular dos dentes associados: em um 

deles o periápice do dente associado encontra-se projetado no interior da 

cavidade cística e no outro esta última encontra-se separada do periápice. Tem 

sido sugerido que esta diferença morfológica possa estar associada com uma 

chance maior ou menor de sucesso no tratamento dos CP por meio de 

procedimentos endodônticos conservadores (NAIR, 1998). Não existem, 

entretanto, evidências clínicas conclusivas de que esta característica seja 

definitiva na avaliação da resposta ao tratamento dos CP. De forma geral, os 

mesmos protocolos de tratamento aplicados aos GP são utilizados no manejo 

dos CP, mas acredita-se que as chances de sucesso do tratamento 

endodôntico conservador isolado nestes últimos sejam menores do que 

aquelas encontradas em GP (SIQUEIRA et al., 2010). 
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2.3 Fator de crescimento epidérmico (EGF) 

O epidermal growth factor ou fator de crescimento epidérmico é um 

peptídeo produzido por macrófagos ativados em região de inflamação que tem 

sido amplamente encontrado em fluidos e secreções teciduais, tais como 

saliva, urina e conteúdo intestinal (SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000; 

SIQUEIRA et al., 2010). É um mitógeno potente que estimula especialmente 

células epiteliais, por meio de sua interação com receptores encontrados na 

membrana das células alvo (LIN et al., 1996). Vem sendo associado a várias 

funções vitais tanto em células normais quanto em células alteradas, incluindo 

migração, proliferação e motilidade celular, bem como cicatrização de feridas 

(BAUGART et al., 2007; TERAMATSU et al., 2014). Além dos macrófagos, sua 

expressão tem sido detectada em diversos outros tipos celulares, tais como 

fibroblastos, células endoteliais e outras células inflamatórias (LI et al., 1997). 

Evidências recentes têm demonstrado que o EGF é capaz de promover 

proliferação celular e sobrevivência de células osteoprogenitoras, contribuindo 

funcionalmente para regeneração do ligamento periodontal danificado 

(TERAMATSU et al., 2014). Por outro lado, estudos mostram que a expressão 

de EGF está associada à progressão da doença periodontal, sugerindo sua 

utilidade como alvo para terapia periodontal (CHOI et al., 2014). 

A intensidade do infiltrado inflamatório observado em LP tem sido 

associada à extensão da proliferação epitelial e acredita-se que quanto maior a 

expressão e atividade de EGF nestas lesões, maior será a proliferação de 

células epiteliais e o risco do desenvolvimento e formação cística (LIN et al., 
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1996). A expressão de EGF tem sido encontrada de forma homogênea e em 

padrão suprabasal em cistos odontogênicos, incluindo o CP (LI et al., 1997). 

  

2.4 Receptor do Fator de crescimento epidérmico (EGFR) 

Para atuação do EGF, se faz necessária a presença de um receptor 

específico, o epidermal growth factor receptor ou receptor do fator de 

crescimento epidérmico (EGFR), que está presente em diversos tipos 

celulares, especialmente aqueles expostos aos mecanismos de proliferação 

celular (LIN et al., 1996; GONÇALVES et al., 2012).  

O EGFR é um receptor tirosina-quinase que faz parte de uma família de 

receptores que compartilham a presença de ligações extracelulares entre 

sítios, do domínio quinase intracelular e de regiões ricas em tirosina, atuando 

como local de ancoragem para proteínas associadas à migração, diferenciação 

e proliferação celular (PETERSON et al., 2014). De forma geral, sua ação é 

mais eficiente quando o receptor se encontra na membrana celular, em 

comparação quando o mesmo é internalizado no citoplasma (GONÇALVES et 

al., 2012).  

Vem sendo demonstrado que a expressão de EGFR é frequentemente 

encontrada em componentes epiteliais do germe dental e em lesões císticas de 

origem odontogênica (SHRESTHA et al., 1992). Tem sido demonstrado que a 

expressão de EGFR pode ser encontrada em todas as camadas do epitélio de 

revestimento de CP, sugerindo que a presença deste receptor é importante na 

proliferação e na manutenção do epitélio cístico (GONÇALVES et al., 2012). A 

expressão deste receptor é encontrada nos restos epiteliais de Malassez, 
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sugerindo sua possível participação na formação dos CP (OHSHIMA et al., 

2000). Adicionalmente, a expressão de EGFR encontra-se aumentada em LP 

epiteliadas, reforçando a ideia de que a ação de EGF é mais evidente neste 

grupo (LIN et al., 1996). 

O padrão de expressão de EGFR também tem sido avaliado em amostras 

de tecido odontogênico normal e alterado e existem evidências de que a 

expressão em tecidos normais é membranosa e citoplasmática, ao passo que 

em tecidos alterados a expressão parece ser membranosa (BAUGART et al., 

2007). 

 

2.5 Fator de crescimento de queratinócitos (KGF) 

O keratinocyte growth factor ou fator de crescimento de queratinócitos 

(KGF) é um mitógeno potente produzido por fibroblastos e que age no 

crescimento e na diferenciação epitelial, sendo importante no processo de 

regeneração do epitélio (GAO et al., 1996). Sua produção pelos fibroblastos é 

mediada por estímulos derivados de algumas citocinas, tais como a interleucina 

1, o fator de necrose tumoral e a fator de crescimento derivado de plaquetas, 

as quais são encontradas na resposta imunológica adaptativa (SIQUEIRA et 

al., 2010). O KGF é membro do grupo dos fatores de crescimento fibroblásticos 

(FGF), mas, enquanto outros FGF atuam em vários tipos celulares, ele parece 

atuar diretamente sobre células epiteliais, estimulando sua proliferação, 

migração e diferenciação (WERNER, 1998). Embora seja descrito a partir de 

fibroblastos pulmonares, pode ser produzido por outras células, tais como 
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fibroblastos de outras regiões, células endoteliais e células musculares lisas 

(WERNER, 1998). 

A expressão de KGF vem sendo associada à cicatrização de feridas e à 

reparação tecidual em diversas parte do corpo. Na mucosa oral, mais 

especificamente no periodonto, a expressão de KGF e do seu receptor 

específico (keratinocyte growth factor receptor ou receptor do fator de 

crescimento de queratinócitos) tem sido encontrada com maior frequência na 

doença periodontal em comparação com o periodonto saudável. A expressão 

de KGF parece estar associada à inflamação e à modulação do 

comportamento das células epiteliais e do seu envolvimento na progressão 

destas doenças inflamatórias crônicas (LI et al., 2005; CHOI et al., 2014). 

Existem evidências de que o KGF desempenhe um papel importante na 

proliferação epitelial cística nas LP e que possa mostrar associação com o 

perfil e com a intensidade do infiltrado inflamatório nestas lesões (GAO et al., 

1996). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 
O estímulo à proliferação epitelial é um fenômeno importante dentro da 

patogênese das lesões perirradiculares inflamatórias. Entretanto, pouco se 

conhece sobre as diferenças na expressão de fatores de crescimento epitelial e 

de seus receptores, além de sua associação com o componente inflamatório no 

desenvolvimento dessas lesões.  
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4. HIPÓTESE 

GP e CP iniciais e avançados expressam EGF, KGF e EGFR de forma 

distinta dependendo de seu momento evolutivo e das características do 

infiltrado inflamatório. Espera-se encontrar uma maior expressão destes fatores 

de crescimento e de seus receptores em LP com maior intensidade de infiltrado 

inflamatório. 
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5. OBJETIVO 

O objetivo do presente estudo foi analisar de forma comparativa a 

expressão imunoistoquímica de EGF, EGFR e KGF em GP e em CP iniciais e 

avançados e sua relação com o tipo de epitélio e a intensidade do infiltrado 

inflamatório presente nas lesões. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A amostra foi composta por 52 lesões perirradiculares inflamatórias 

diagnosticadas e arquivadas no Laboratório de Patologia Bucal da 

Universidade Estácio de Sá (localizado na Av. Alfredo Baltazar da Silveira, 

580/cobertura, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ, Brasil). O estudo 

teve caráter retrospectivo e todos os espécimes utilizados foram provenientes 

de procedimentos cirúrgicos perirradiculares ou curetagens excisionais, tendo 

sido acondicionados em formol tamponado a 10% em frascos adequados para 

submissão ao laboratório. As informações clínicas (localização da lesão, 

presença de alterações clínicas e presença de sintomas), demográficas (idade 

e sexo dos pacientes) e radiográficas (tamanho da lesão e delimitação das 

bordas) de todos os casos foram obtidas a partir dos registros laboratoriais 

vinculados aos espécimes. As LP selecionadas para compor a amostra final 

foram subdivididas em 3 grupos: GP, CP iniciais e CP avançados; os dois 

últimos grupos foram separados levando-se em consideração em conjunto o 

tamanho radiográfico e o tamanho macroscópico dos espécimes incluídos. 

A partir dos blocos de parafina foram realizados cortes de 5 µm, que 

foram corados em hematoxilina e eosina para posterior análise histológica, 

utilizando um microscópio óptico de luz contendo uma câmera digital acoplada 

(Microscópico Leica, modelo DM500, Alemanha). Os parâmetros de análise 

histológica utilizados nos CP foram: espessura do epitélio (atrófico ou 

hiperplásico); tipo de infiltrado inflamatório (misto ou crônico); intensidade do 

infiltrado inflamatório (focal/fraca ou moderada/intensa); e presença de fendas 
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de cristais de colesterol. Nos GP todos esses critérios também foram avaliados, 

exceto a espessura epitelial. 

Posteriormente, para as reações imunoistoquímicas, foram realizados 

cortes de 3 µm a partir dos blocos de parafina. Os cortes foram dispostos em 

lâminas previamente silanizadas com 3-aminopropil-trietoxi-silano (Sigma, ST. 

Louis, MO, EUA) e a desparafinização foi feita por meio de dois banhos no xilol 

por 10 minutos cada à temperatura ambiente, sendo realizada posterior 

hidratação em soluções com concentração decrescente de etanol (100%, 90%, 

70% e 50%), seguida por lavagem abundante em água corrente. A 

recuperação antigênica foi realizada inserindo-se as lâminas em um berço de 

vidro, que foi imerso em um recipiente com solução tampão citrato a 10mM (pH 

6,0) e levado ao micro-ondas (Panasonic modelo NN7809BH, 850W, Brasil) em 

potência máxima com duração de 12 minutos. Em seguida, as lâminas foram 

resfriadas em temperatura ambiente e foi utilizado o peróxido de hidrogênio a 

3% para inativação da peroxidase endógena, com 5 banhos de 5 minutos cada. 

Após a inativação da peroxidase, as lâminas foram lavadas em água corrente e 

mergulhadas em leite desnatado durante 5 minutos, seguido da imersão em 

solução salina tamponada com fosfato (PBS). 

A técnica seguiu com a incubação dos anticorpos primários anti-EGF, 

anti-EGFR e anti-KGF, que foram diluídos em PBS com 1% de albumina sérica 

bovina (BSA, Sigma, ST. Louis, MO, EUA) e tiveram suas diluições variando de 

acordo com as indicações e padronizações do laboratório de imunoistoquímica 

(Tabela 1), sendo levados posteriormente à câmara úmida por um período de 

16 horas e temperatura de 4°C. Foram realizados controles positivos (tecidos 
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sabidamente reativos) e negativos (omissão do anticorpo primário) em todas as 

reações. 

  

Tabela 1. Anticorpos primários utilizados no estudo com seus respectivos clones, fabricantes e 
diluições. 

 

Anticorpos primários Clone Fabricante Diluição 

EGF Policlonal ABCAM, Cambridge, MA, 

Estados Unidos 

1:500 

EGFR 384 Novocastra, Newcastle 

Upon Tyne, Reino Unido 

1:500 

KGF Policlonal ABCAM, Cambridge, MA, 

Estados Unidos 

1:100 

 

Após o período de 16 horas, as lâminas foram lavadas em 3 banhos de 

PBS e posteriormente incubadas com o anticorpo secundário (LSAB, Dako, 

Carpinteria, CA, EUA) por 30 minutos à 37°C. Dando sequência, as lâminas 

passaram por três banhos de PBS e foram expostas ao sistema estreptavidina-

biotina-peroxidase (LSAB, Dako, Carpinteria, CA, EUA) por um período de 30 

minutos a 37oC. Em seguida, após três lavagens com PBS, as reações foram 

evidenciadas com solução de tetracloreto de 3,3’ diaminobenzidina (DAB, 

Dako, Carpinteria, CA, EUA) por 5 minutos em temperatura ambiente. Para 

finalizar o preparo, os cortes foram lavados em água corrente, contra corados 

com hematoxilina de Carazzi e montados com Entelan (Merck, Alemanha) e 

lamínulas. 



18 
 

As lâminas provenientes das reações imunoistoquímicas de todos os 

casos para os anticorpos direcionados contra EGF, EGFR e KGF foram 

avaliadas sob microscopia óptica e a marcação foi categorizada em 

negativa/focal, fraca/moderada e intensa, descrevendo adicionalmente em 

quais tipos celulares o marcador foi encontrado. Todas as lâminas foram 

analisadas por dois avaliadores e, nos casos nos quais existiu discordância, o 

resultado final foi decidido após discussão em conjunto. 

As informações clínicas, demográficas, radiográficas, histológicas e 

imunoistoquímicas foram tabuladas e analisadas de forma descritiva e 

comparativa, buscando avaliar as diferenças de expressão de EGF, EGFR e 

KGF entre os grupos estudados. Os dados foram analisados estatisticamente 

por meio do programa SPSS 20 (Statistical Program for Social Sciences, IBM, 

Estados Unidos), utilizando os testes T e Pearson Qui quadrado e tendo como 

nível de significância o valor de p<0.05 (5%). 

 O estudo foi submetido a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá, tendo sido aprovado sob o parecer número 

1.242.574 de 24 de setembro de 2015 (ANEXO). 
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7. RESULTADOS 

 A amostra utilizada no estudo foi composta por 52 LP, as quais 

acometeram 20 homens (38%) e 32 mulheres (62%), com idade média de 44,9 

anos (Desvio padrão - DP - 14,1) e variação dos 17 aos 83 anos de idade. A 

média de idade dos homens (41,9 anos - DP 14,3) não mostrou diferença 

estatisticamente significativa quando comparada à das mulheres (46,8 anos - 

DP 13,8) (p=0.221). Das 52 LP, 22 (42%) foram diagnosticadas como GP, 9 

(17%) como CP iniciais e 21 (41%) como CP avançados. 

 Do total, 29 pacientes (56%) não relatavam sintomas associados às LP, 

16 (31%) relatavam dor ou supuração e em 7 (13%) esta informação não 

estava disponível. Aumento de volume clínico na região afetada foi encontrado 

em 18 pacientes (35%), 25 (48%) não apresentavam alteração clínica e para 9 

(17%) esta informação não estava disponível. 

 O tamanho radiográfico médio das LP foi de 14,4 mm (DP 20,2), 

variando de 2 a 100 mm, levando em consideração seu maior tamanho 

radiográfico. Com relação ao limite radiográfico das imagens, 26 (50%) foram 

classificadas como bem delimitadas, 21 (40%) foram consideradas mal 

delimitadas e para 5 (10%) esta informação não estava disponível. 

 O tamanho macroscópico médio dos espécimes submetidos ao 

laboratório foi de 336,71 mm3 (DP 625,8), variando de 8 a 3375 mm3. A média 

de tamanho macroscópico dos GP (161,5 mm3 - DP 226,4) foi semelhante à 

média de tamanho dos CP iniciais (115,67 mm3 - DP 246,5) e ambas foram 

inferiores àquelas encontradas para os CP avançados (628,9 mm3 - DP 894,3). 
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Não houve diferença estatisticamente significativa quando foram comparados 

os GP e os CP iniciais (p=0.621) nem quando comparados os CP iniciais e os 

avançados (p=0.105), mas foi encontrada diferença significativa com relação 

ao tamanho macroscópico médio dos GP e CP avançados (p=0.023). 

 As LP apresentavam infiltrado inflamatório crônico em 43 casos (83%) e 

infiltrado inflamatório misto (agudo e crônico) em 9 casos (17%). A intensidade 

da inflamação foi considerada focal/leve em 17 casos (33%) e 

moderada/intensa em 35 casos (67%). A espessura do epitélio de revestimento 

mostrou que dos 30 CP, 10 (33%) apresentavam epitélio predominantemente 

atrófico e 20 (67%) predominantemente hiperplásico. Cristais de colesterol 

foram encontrados em 3 CP (6%) componentes da amostra. 

 A expressão de KGF foi encontrada em 30 LP (58%) incluídas no 

estudo, tendo sido classificada em fraca/moderada em 20 (39%) e intensa em 

10 (19%). A expressão de EGF foi encontrada em 28 LP (54%), tendo sido 

classificada em fraca/moderada em 17 (33%) e intensa em 11 (21%). A 

expressão de EGFR foi analisada em 40 das 52 LP incluídas no estudo e foi 

encontrada em 30 LP (75%), tendo sido classificada em fraca/moderada em 20 

(50%) e intensa em 10 (25%). 

 A expressão de KGF foi encontrada com maior frequência nos CP 

iniciais e avançados do que nos GP, sendo a diferença estatisticamente 

significativa (p=0.0001) (Tabela 2). A expressão de EGF foi encontrada com 

maior frequência nos CP iniciais e avançados do que nos GP, sendo a 

diferença também estatisticamente significativa (p=0.0001) (Tabela 3). 
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Tabela 2. Distribuição da expressão de KGF de acordo com o diagnóstico final. 
 

Diagnóstico * Expressão de KGF Total Valor de p ** 

Ausente Presente 

GP 15 (68%) 7 (32%) 22 0.0001 

CP inicial 1 (11%) 8 (89%) 9 

CP avançado 6 (29%) 15 (71%) 21 

* GP – granuloma perirradicular, CP – cisto perirradicular, **Pearson qui-quadrado. 

 

 

Tabela 3. Distribuição da expressão de EGF de acordo com o diagnóstico final. 
 

Diagnóstico * Expressão de EGF Total Valor de p ** 

Ausente Presente 

GP 20 (91%) 2 (9%) 22 0.0001 

CP inicial 1 (11%) 8 (89%) 9 

CP avançado 3 (14%) 18 (86%) 21 

* GP – granuloma perirradicular, CP – cisto perirradicular, **Pearson qui-quadrado. 

 

 

 Não foi observada diferença estatisticamente significativa quanto à 

expressão de KGF e EGF de acordo com a intensidade do infiltrado 

inflamatório (Tabelas 4 e 5). 
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Tabela 4. Distribuição da expressão de KGF de acordo com a intensidade do infiltrado 
inflamatório. 

 

Intensidade do IF * Expressão de KGF Total Valor de p ** 

Negativa Fraca / Moderada Intensa 

Focal/Leve 6 (35%) 6 (35%) 5 (30%) 17 0.423 

Moderado/Intenso 16 (46%) 14 (40%) 5 (14%) 35 

* IF – infiltrado inflamatório; **Pearson qui-quadrado. 

 

 

Tabela 5. Distribuição da expressão de EGF de acordo com a intensidade do infiltrado 
inflamatório. 

 

Intensidade do IF * Expressão de EGF Total Valor de p ** 

Negativa Fraca / Moderada Intensa 

Focal/Leve 6 (35%) 7 (42%) 4 (23%) 17 0.530 

Moderado/Intenso 18 (51%) 10 (29%) 7 (20%) 35 

* IF – infiltrado inflamatório; **Pearson qui-quadrado. 

 

 

 A expressão de KGF e de EGF foi observada com maior frequência nas 

LP que apresentavam infiltrado inflamatório do tipo crônico, porém as 

diferenças não foram estatisticamente significativas (Tabelas 6 e 7). 

 
Tabela 6. Distribuição da expressão de KGF de acordo com o tipo de infiltrado inflamatório. 

 

Tipo de IF * Expressão de KGF Total Valor de p ** 

Negativa Fraca / Moderada Intensa 

Crônico 16 (37%) 18 (42%) 9 (21%) 43 0.266 

Misto 6 (67%) 2 (22%) 1 (11%) 9 

* IF – infiltrado inflamatório; **Pearson qui-quadrado. 
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Tabela 7. Distribuição da expressão de EGF de acordo com o tipo de infiltrado inflamatório. 

 

Tipo de IF * Expressão de EGF Total Valor de p ** 

Negativa Fraca / Moderada Intensa 

Crônico 18 (42%) 16 (37%) 9 (21%) 43 0.280 

Misto 6 (67%) 1 (11%) 2 (22%) 9 

* IF – infiltrado inflamatório; **Pearson qui-quadrado. 

 

 

 Não houve diferença estatisticamente significativa quanto à expressão 

de KGF em relação ao tipo de epitélio de revestimento dos CP (Tabela 8). A 

expressão de EGF foi mais frequente nos epitélios hiperplásicos, mas a 

diferença com relação aos epitélios atróficos não foi estatisticamente 

significativa (Tabela 9). 

 

Tabela 8. Distribuição da expressão de KGF de acordo com o tipo de epitélio de revestimento 
dos cistos perirradiculares. 

 

Tipo de epitélio Expressão de KGF Total Valor de p * 

Negativa Fraca / Moderada Intensa 

Atrófico 3 (30%) 4 (40%) 3 (30%) 10 0.807 

Hiperplásico 4 (20%) 10 (50%) 6 (30%) 20 

* Pearson qui-quadrado. 
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Tabela 9. Distribuição da expressão de EGF de acordo com o tipo de epitélio de revestimento 
dos cistos perirradiculares. 

 

Tipo de epitélio Expressão de EGF Total Valor de p * 

Negativa Fraca / Moderada Intensa 

Atrófico 3 (30%) 5 (50%) 2 (20%) 10 0.154 

Hiperplásico 1 (5%) 12 (60%) 7 (35%) 20 

* Pearson qui-quadrado. 

 

 A expressão de EGFR foi estudada em 40 espécimes, incluindo 22 GP e 

18 CP, não tendo sido encontrada em nenhum GP. Dos 18 CP, a expressão foi 

encontrada em 5 dos 8 CP iniciais (63%) e em 4 dos 10 CP avançados (40%) 

(p=0.343). A expressão de EGFR foi encontrada em 9 CP apresentando 

infiltrado inflamatório crônico (60%) e em nenhum dos 3 CP apresentando 

infiltrado inflamatório misto (p=0.058). A expressão de EGFR foi encontrada em 

3 dos 8 CP (37%) apresentando infiltrado inflamatório focal/leve e em 6 dos 10 

CP (60%) apresentando infiltrado inflamatório moderado/intenso (p=0.343). A 

expressão de EGFR foi adicionalmente encontrada em 4 dos 8 CP (50%) 

revestidos por epitélio atrófico e em 5 dos 10 CP (50%) revestidos por epitélio 

hiperplásico (p=1.000). 

 A comparação das médias dos tamanhos macroscópicos das LP 

estudadas mostrou que não houve diferença estatisticamente significante com 

relação à expressão de KGF, EGF e EGFR (Tabela 10).  
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Tabela 10. Média do tamanho macroscópico dos espécimes de acordo com a expressão de 
KGF, EGF e EGFR. 

 

Marcador Expressão Média do tamanho 

macroscópico do espécime 

DP * Valor de p ** 

EGF Negativo (n=24) 344,9 712,6 0.931 

Positivo (n=27) 329,4 551,1 

KGF Negativo (n=22) 285,1 596,1 0.613 

Positivo (n=29) 375,8 655,1 

EGFR *** Negativo (n=9) 559,8 877,3 0.150 

Positivo (n=9) 110,6 151,3 

* DP - Desvio padrão; ** Teste T; *** considerando apenas os cistos perirradiculares 
inflamatórios. 

 

 

 A Figura 1 mostra exemplos da expressão dos marcadores estudados 

em alguns espécimes incluídos na amostra.  
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A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
Figura 1. Expressão de KGF no revestimento epitelial hiperplásico de um CP (A, 
Imunoperoxidase 200x) e em fibroblastos da cápsula fibrosa de um CP (B, Imunoperoxidase 
1000x); Expressão de EGFR no epitélio odontogênico proliferativo da parede de um CP (C, 
Imunoperoxidase 100x) e no revestimento epitelial e em um resto epitelial proliferativo de um 
CP (D, Imunoperoxidase 200x) de um CP; Expressão de EGF no epitélio de um CP inicial (E, 
Imunoperoxidase 200x) e no epitélio hiperplásico de um CP avançado (F, Imunoperoxidase 
200x). 
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8. DISCUSSÃO 

 CP apresentam em média maior tamanho que os GP e podem trazer 

transtornos aos pacientes acometidos, tais como dor, aumento de volume, 

abaulamento e rompimento de corticais e deslocamento e mobilidade dentária, 

com maior frequência que os GP (BECCONSALL-RYAN et al., 2010). Essas 

alterações indesejáveis podem trazer complicações e desconforto adicional aos 

portadores das lesões e existe a busca por manobras que possam tentar conter 

a evolução dessas lesões, evitando que cheguem ao ponto de causar 

problemas mais graves. 

 As LP são estimuladas por mediadores químicos produzidos por células 

inflamatórias que irão resultar em reabsorção óssea e formação de tecido de 

reparação (SIQUEIRA et al., 2010). A literatura tem sugerido que o risco de 

formação de CP e de sua expansão é diretamente proporcional à expressão e 

a atividade de alguns fatores de crescimento (LIN et al., 1996). Para avaliar a 

presença destes fatores e de suas respostas nos tecidos, a técnica 

imunoistoquímica se mostra útil por permitir a visualização de sua presença em 

diferentes compartimentos teciduais. 

 O presente estudo teve como objetivo comparar e analisar a expressão 

de fatores de crescimento associados ao crescimento epitelial e seus 

receptores em relação ao desenvolvimento de LP, buscando possíveis 

evidências de sua participação e avaliando a viabilidade da utilização de 

terapias inibidoras de sua função na evolução das lesões. 
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 Na amostra utilizada, não houve diferença estatisticamente significante 

entre as características clínicas e demográficas quando foram comparados os 

GP e os CP iniciais e avançados. As diferenças encontradas no tamanho 

radiográfico médio das lesões e no seu volume macroscópico foram justificadas 

pela divisão da amostra em 3 subgrupos. Acredita-se que os CP, por serem 

parte do processo evolutivo dos GP, apresentam dimensões maiores que estes 

últimos (BECCONSALL-RYAN et al., 2010; SIQUEIRA et al., 2010), e no 

presente estudo foi encontrada diferença significativa (p=0.023) entre o 

tamanho macroscópico médio dos GP e dos CP avançados; não houve 

diferença entre o tamanho macroscópico médio entre os GP e CP iniciais visto 

que a subdivisão dos grupos buscou uma maior proximidade radiográfica e 

macroscópica entre os dois. 

 O KGF é um mitógeno produzido por fibroblastos e que age no 

crescimento e na diferenciação epitelial, e sua expressão parece sofrer 

influência da inflamação encontrada em algumas doenças crônicas orais (GAO 

et al., 1996; LI et al., 2005; CHOI et al., 2014). Os resultados encontrados no 

presente estudo mostraram que o KGF foi mais expresso nos CP do que nos 

GP (p=0.0001) e, adicionalmente, foi mais expresso nos CP iniciais do que nos 

CP avançados. Estas diferenças sugerem que este fator de crescimento seja 

importante no mecanismo de formação dos CP e que sua ação seja mais 

atuante nas fases iniciais do processo, no início da formação cística. A 

expressão de KGF não apresentou diferença com relação à intensidade e ao 

tipo de infiltrado inflamatório, ao contrário do encontrado por GAO et al. (1996), 

nem com relação ao tipo de epitélio de revestimento cístico. As células 
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epiteliais foram os tipos celulares que mais expressaram KGF, resultado 

semelhante ao encontrado por WERNER (1998), dado que reforça que estas 

células são o principal alvo de ação deste fator de crescimento. 

O EGF é um mitógeno produzido por macrófagos em áreas de inflamação 

(SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 2000; SIQUEIRA et al., 2010). Quando se 

associa a receptores específicos na membrana das células, estimula a 

proliferação de células epiteliais (LIN et al., 1996). Sua expressão já foi 

relacionada à regeneração do ligamento periodontal danificado (TERAMATSU 

et al., 2014) assim como à progressão da doença periodontal (CHOI et al., 

2014). No presente estudo, a expressão de EGF foi detectada na metade das 

lesões estudadas, especialmente em macrófagos e células epiteliais, conforme 

previamente demonstrado (LI et al., 1997; SIQUEIRA & SABOIA-DANTAS, 

2000; SIQUEIRA et al., 2010). A expressão de EGF foi encontrada com maior 

frequência nos CP do que nos GP (p=0.0001), sugerindo o possível 

envolvimento deste fator de crescimento com a formação cística, dando 

suporte aos achados de LIN et al. (1996). A expressão de EGF não mostrou 

relação com o tipo e a intensidade do infiltrado inflamatório, nem com o tipo de 

revestimento epitelial dos CP. 

A expressão de EGFR, o receptor específico necessário para a atuação 

do EGF, é usualmente observada em células epiteliais com potencial 

proliferativo (LIN et al., 1996; GONÇALVES et al., 2012). Sua expressão tem 

sido encontrada em todas as camadas do epitélio de revestimento dos CP e 

sugere-se que este fator seja importante na manutenção destas lesões 

(GONÇALVES et al., 2012). LIN et al. (1996) encontraram adicionalmente 
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expressão aumentada de EGFR em LP epiteliadas. No presente estudo, a 

expressão de EGFR não mostrou associação com nenhum dos parâmetros 

avaliados e não mostrou relação específica com CP iniciais ou avançados. 
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9. CONCLUSÃO 

 Com base nos resultados do presente estudo, a expressão de EGF e 

KGF foi mais frequente em CP do que em GP, sugerindo a participação destes 

fatores na evolução destas lesões. A expressão de KGF e EGF foi maior em 

CP iniciais do que em CP avançados, sugerindo que este fator seja importante 

nos momentos iniciais da formação dos CP.  
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