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RESUMO 

Dentre os cistos odontogênicos comumente encontrados na prática clínica 

odontológica, os cistos radiculares (CRs) e os cistos dentígeros (CDs) representam 

conjuntamente os mais frequentes cistos dos ossos gnáticos. Os cistos odontogênicos possuem 

origem inflamatória ou de desenvolvimento. No entanto, alterações inflamatórias secundárias 

podem ser vistas nos últimos. Alguns estudos têm identificado os mastócitos nessas lesões 

císticas e sua possível relação com a angiogênese. Nesta perspectiva, a presente pesquisa 

objetivou avaliar e comparar a expressão imunoistoquímica do CD34 e da triptase em CDs 

inflamados e CRs e verificar se os mastócitos influenciam na angiogênese destas lesões. Para 

tanto, foram selecionados 20 casos de CDs inflamados e 20 casos de CRs para serem 

submetidos à análise morfológica e imunoistoquímica. A imunomarcação de cada caso foi 

avaliada de forma quantitativa. Após a identificação das áreas de maior imunorreatividade, 

foram analisadas a densidade microvascular (DMV), a área microvascular (AMV) e o 

perímetro microvascular (PMV) mensurados através da imunoexpressão do CD34 e a 

densidade dos mastócitos (DMC) mensurada por meio da imunoexpressão da triptase, 

realizadas nas mesmas áreas dos consecutivos campos representativos de cada caso. A análise 

estatística foi realizada através dos testes de Mann-Whitney, Qui-quadrado de Pearson, Exato 

de Fisher e Correlação de Spearman (r), com nível de significância estabelecido em 5% (p < 

0,05). Os resultados demonstram diferenças estatisticamente significativas entre as lesões 

císticas supracitadas em relação à avaliação da DMC, sendo maior nos CRs (p < 0,001). Além 

disso, a análise da DMV revelou diferenças estatisticamente significativas entre as lesões 

císticas (p = 0,007) sendo maior nos CRs e também no que se refere à intensidade do 

infiltrado inflamatório com predominância nas lesões classificadas com infiltrado intenso (p = 

0,021). Por fim, observou-se nos casos de CDs inflamados, moderada correlação positiva 

entre a DMC e a AMV (r = 0,660; p = 0,002), assim como moderada correlação positiva entre 

a DMC e o PMV (r = 0,634; p = 0,003). Face ao exposto, pode-se concluir que os mastócitos 

podem participar em diferentes etapas da angiogênese associada à inflamação dos CRs e CDs. 

Palavras-chave: Angiogênese; CD34; Mastócitos; Triptase; Cistos odontogênicos. 
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ABSTRACT 

Among the odontogenic cysts commonly found in dental clinical practice, radicular 

cysts (RCs) and dentigerous cysts (DCs) together represent the most common cysts of gnathic 

bones. Odontogenic cysts feature inflammatory or developmental origin. However, secondary 

inflammatory changes can be seen in the latest. Some studies have identified mast cells in 

these cystic lesions and its possible relation to angiogenesis. From this perspective, the 

present study aimed to evaluate and compare the immunohistochemical expression of CD34 

and tryptase in inflamed RCs and DCs and to verify if mast cells influence the angiogenesis of 

these lesions. For this purpose, we selected 20 cases of inflamed DCs and 20 cases of RCs to 

undergo morphological and immunohistochemical analysis. Immunostaining of each case was 

evaluated quantitatively. After identifying the areas of greatest immunoreactivity, we 

analyzed microvessel density (MVD), microvessel area (MVA) and microvascular perimeter 

(MVP), measured by CD34 immunostaining, and the density of mast cells (DMC), measured 

by tryptase immunostaining, which were held in the same representative areas of consecutive 

fields for each case. Statistical analysis was performed using the Mann-Whitney, Chi-square 

and Fisher's exact tests, and Spearman’s correlation (r).  Significance level was set at 5% (p < 

0.05). The results showed statistically significant differences between the abovementioned 

cystic lesions regarding DMC evaluation, being higher in CR (p < 0.001). Furthermore, MVD 

analysis revealed statistically significant differences between cystic lesions (p = 0.007) being 

greater in CR and also in regard to intensity of the inflammatory infiltrate with a 

predominance of lesions classified as intense infiltration (p = 0.021). Finally, we observed in 

cases of inflamed DCs, moderate positive correlation between DMC and MVA (r = 0.660; p = 

0.002) and moderate positive correlation between DMC and MVP (r = 0.634; p = 0.003). 

Given the above, it can be concluded that mast cells participate in different stages of 

inflammation-associated angiogenesis in RCs and DCs. 

Key words: Angiogenesis; CD34; Mast cells; Tryptase; Odontogenic Cysts. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os cistos odontogênicos são caracterizados por destruição óssea e desenvolvem-se a 

partir de componentes do epitélio odontogênico ou de remanescentes que permanecem 

aprisionados dentro do tecido ósseo ou gengival (SHEAR e SPEIGHT, 2011). Dentre os 

cistos odontogênicos comumente encontrados na clínica odontológica, os cistos radiculares 

(CRs) e os cistos dentígeros (CDs) compreendem conjuntamente os mais frequentes cistos dos 

ossos gnáticos (OCHSENIUS et al., 2007; DE SOUZA et al., 2010). 

Os CRs representam as lesões císticas odontogênicas de origem inflamatória mais 

comumente encontradas nos maxilares e são consequências diretas dos granulomas 

periapicais (GP) (NAIR, 2003). Os CRs surgem para conter o estímulo antigênico contínuo de 

baixa intensidade desencadeado por bactérias e seus subprodutos, além de respostas 

inflamatórias e imunológicas associadas que induzem a proliferação dos restos epiteliais de 

Malassez, um evento que pode levar ao desenvolvimento da lesão cística, confinando a 

agressão na região perirradicular (TSAI et al., 2004). 

Sob outra perspectiva, os CDs são cistos odontogênicos de desenvolvimento que estão 

associados com as coroas de dentes inclusos. A patogênese destes cistos é incerta e acredita-se 

que se desenvolva pelo acúmulo de fluido entre epitélio reduzido do esmalte e a coroa do 

dente (KOUHSOLTANI et al., 2015). 

Microscopicamente, em geral, os cistos odontogênicos são caracterizados como 

cavidades patológicas completa ou parcialmente revestidas por tecido epitelial e circundadas 

por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso colagenizado (SHEAR e SPEIGHT, 2011). Os 

vasos sanguíneos e células inflamatórias são componentes importantes de algumas lesões 

císticas odontogênicas (KUMAR et al., 2015). Uma incógnita na patogenia dessas lesões é a 

participação dos mastócitos nas diferentes etapas da angiogênese. 

A angiogênese é a formação de vasos sanguíneos que ocorre durante a embriogênese, 

cicatrização de feridas e crescimento de lesões (RUNDHAUG, 2005). Ao contrário de 

condições normais, em situações patológicas, novos vasos sanguíneos são formados de forma 

desorganizada, induzindo a progressão de doenças por alterações no fluxo sanguíneo e 

oxigenação (KUMAR et al., 2014).  O uso de marcadores imunoistoquímicos, tais como o 

fator de von Willebrand (vWF), CD31, CD105 e CD34, fornece uma mensuração da 

angiogênese em uma variedade de processos patológicos (SEIFI; SHAFAIE; GHADIRI, 

2011) que podem ser influenciados pela inflamação (ARTESE et al., 2002; LEONARDI et al., 



27 

 

2003; GRAZIANI et al., 2006; JURISIC et al., 2008; NONAKA et al., 2008; ZIZZI et al., 

2012). 

As células inflamatórias presentes nos cistos são compostas principalmente por 

plasmócitos, linfócitos e macrófagos. Dentre outros tipos celulares, os mastócitos representam 

uma população minoritária dessas células e são reconhecidos por suas propriedades 

imunorregulatórias (DRAZIC; SOPTA; MINIE, 2010; MARÇAL et al., 2010). Em resposta 

aos produtos microbianos, quando ativados, os mastócitos secretam numerosos grânulos 

citoplasmáticos e mediadores lipídicos, como quimase e triptase, que estimulam a inflamação 

(DOHLSTEN et al., 1987; MARÇAL et al., 2010). 

Várias pesquisas têm relacionado, funcionalmente, os mastócitos a angiogênese e sua 

participação parece estar relacionada com os componentes granulares que são liberados após a 

degranulação (RIBATTI et al., 2004; CRIVELLATO et al., 2008; RIBATTI; CRIVELLATO, 

2012). Em virtude da associação entre os mastócitos com a cápsula de tecido conjuntivo 

fibroso e os vasos sanguíneos, outros papéis possíveis da triptase, em adição às propriedades 

angiogênicas, devem ser considerados (LIMA et al., 2011). 

Ao considerar que a inflamação pode compor o quadro de ambas as lesões e que este 

processo pode influenciar em diferentes etapas da angiogênese, torna-se importante investigar 

se esse mecanismo ocorre em CDs e CRs. Desse modo, a presente pesquisa objetivou avaliar, 

através de analise imunoistoquímica, a expressão do CD34 e da triptase na cápsula de CRs e 

CDs inflamados e sua possível associação com a patogenia dessas lesões. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS DAS LESÕES  

 

2.1.1 Cisto Radicular 

 

O CR é considerado como uma sequência direta do GP (NAIR, 2003) e 

semelhantemente ao observado em nestes, os CRs geralmente são assintomáticos, exceto 

quando há exacerbação inflamatória aguda ou em casos de lesões de grandes proporções. Os 

cistos radiculares surgem para conter a infecção, de um estímulo crônico de baixa intensidade 

desencadeado por bactérias e seus subprodutos, confinando a agressão na região perirradicular 

(TSAI et al., 2004). 

Representam as lesões císticas mais comumente encontradas nos maxilares 

compreendendo de 52% a 68% de todos os cistos odontogênicos diagnosticados. A maioria 

acomete a região anterior da maxila e quanto a distribuição entre os gêneros foi observada 

divergência nos resultados encontrados (BERNARDI et al, 2015). 

Apresenta-se como uma radiolucidez redonda a oval, de tamanho variado, na qual uma 

margem radiopaca pode ser observada perifericamente (NEVILLE et al, 2009). 

Microscopicamente, o CR apresenta uma cavidade patológica revestida parcial ou 

totalmente por epitélio pavimentoso estratificado, geralmente não-ceratinizado e de espessura 

variável, com uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso subjacente. Esta cápsula é 

normalmente inflamada com graus variados de infiltração de células inflamatórias, que 

consiste principalmente de macrófagos e pequenos vasos sanguíneos (TSAI et al., 2004). Em 

cistos radiculares, cristais de colesterol movem-se em direção à cavidade cística revestida por 

epitélio, uma vez que a cápsula colagenosa externa da lesão dificulta a movimentação desses 

cristais através desta (NAIR, 2003). 

Segundo Shear e Speight (2011) a patogênese dos cistos pode ser descrita em três 

fases. Durante a primeira fase, os restos epiteliais de Malassez começam a proliferar em 

detrimento a um resultado direto da inflamação, e influenciado por antígenos bacterianos, 

fatores de crescimento epidérmico, mediadores metabólicos e celulares. Na segunda fase, caso 

sejam estimulados a proliferar, os restos epiteliais se comportam como células-tronco com 

potencial restrito de diferenciação, sendo a formação dos CRs desencadeada provavelmente 

pela fusão de cordões de células epiteliais proliferativas para formar uma massa esférica 

tridimensional (LIN; HUANG; ROSENBERG, 2007) e na terceira fase, o crescimento e 
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expansão cística ocorre, provavelmente em virtude de diferenças na pressão osmótica 

(NEVILLE et al, 2009). 

No que se refere às modalidades de terapêuticas, na maioria dos casos, o tratamento 

endodôntico não cirúrgico é a primeira opção, no entanto, em alguns casos, a cicatrização 

apical não ocorre após a terapia, forçando outras opções de tratamento, principalmente a 

cirurgia parendodôntica (HAMA et al, 2006). O tratamento endodôntico consiste basicamente 

na remoção tanto mecânica quanto química de substâncias irritantes presentes nos canais 

radiculares infectados, para que em seguida sejam obturados com a finalidade de eliminar ou 

reduzir os microrganismos invasores (NAIR, 2006). 

Posteriormente a terapia endodôntica, células-tronco basais com potencial restrito aos 

cordões epiteliais ou epitélio de revestimento cístico param de proliferar devido à redução na 

liberação de mediadores inflamatórios, citocinas pró-inflamatórias e fatores de crescimento. 

Além disso, a ativação da morte celular programada, através da perda de fatores de 

sobrevivência ou pela recepção de sinais de morte durante a cicatrização periapical, ocorrerá 

nas células escamosas diferenciadas nos cordões epiteliais e no epitélio de revestimento 

cístico semelhantemente ao que ocorre na superfície das células epiteliais do epitélio oral, 

proporcionando a regressão na proliferação das células epiteliais (LIN; HUANG; 

ROSENBERG, 2007). 

 

 

2.1.2 Cisto Dentígero 

 
O CD, também chamado de cisto folicular, é o cisto odontogênico de desenvolvimento 

mais comum da cavidade oral, sendo o segundo cisto odontogênico mais comum dos 

maxilares após o CR, que tem natureza inflamatória, estimando cerca de 14% a 20% de todos 

os cistos maxilares. Ele se origina do afastamento do folículo pericoronário da coroa de um 

dente e permanece unido a este dente ao nível da sua junção amelocementária (ZHANG et al, 

2010). 

A histogênese exata do CD não é clara. Acredita-se que se desenvolva por um 

acúmulo de líquido entre o epitélio reduzido do órgão do esmalte e a coroa de um dente não 

erupcionado. No entanto, os mecanismos que levam a este acúmulo ainda não são bem 

compreendidos (MOTAMEDI; TALESH, 2005; AHER et al, 2013). 
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O CD acomete principalmente a segunda e terceira décadas de vida e parece haver 

uma discreta predileção por homens. O canino superior e terceiro molar inferior estão 

envolvidos com maior frequência (SMITH; KELLMAN, 2005; TOURNAS et al, 2006).  

Apesar de serem considerados de desenvolvimento, alguns casos dos CDs, parecem 

estar relacionados à patogênese inflamatória. O CD de origem inflamatória ocorre em dentes 

não erupcionados, como um resultado da inflamação de um dente decíduo desvitalizado ou de 

outra fonte de propagação inflamatória que envolve o folículo dentário. Estes são 

diagnosticados na primeira e no início da segunda década de vida, em exames radiográficos 

de rotina ou quando os pacientes se queixam de dor e inchaço, e geralmente envolvem pré-

molares inferiores (BENN; ALTINI, 1996; TAMGADGE et al, 2011). 

Normalmente é uma lesão assintomática, porém quando infectada pode estar associada 

à dor. Ademais pode causar a expansão dos maxilares e assimetria facial (MOTAMEDI; 

TALESH, 2005; AHER et al., 2013). Por vezes, os CDs podem deslocar os elementos 

dentários circundados para posições ectópicas, como por exemplo, para o seio maxilar 

(BUYUKKURT; OMEZLI; MILOGLU, 2010). 

Estes cistos apresentam pequenas dimensões, mas, em alguns casos, atingem tamanhos 

consideráveis causando expansão óssea e assimetria facial. A estimativa de tamanho desta 

lesão é muito variável e pode ser confundida com um FP (CARVALHO et al., 2011). A 

expansão do CD está relacionada com a proliferação epitelial, produção de fatores de 

reabsorção óssea e um aumento da osmolaridade do fluido do cisto (SAITI; YUMOTO, 

1997). O CD progride lentamente e pode existir por vários anos sem ser notado 

(EDAMATSU et al, 2005). 

O aspecto radiográfico do CD é de uma lesão radiolúcida unilocular bem circunscrita 

associada à coroa de um dente não erupcionado, estando inserida em seu limite 

amelocementário. Na maioria dos casos a coroa do dente associado ao CD está localizada 

centralmente na área radiolúcida, mas o cisto ainda pode desenvolver-se de forma colateral à 

coroa ou simulando envolvimento completo do elemento dentário (VIDYA et al, 2013). 

Histologicamente, observa-se uma cavidade cística revestida por duas a quatro 

camadas de epitélio pavimentoso estratificado não-ceratinizado, circundada por uma cápsula 

de tecido conjuntivo fibroso frouxo, que contém substância fundamental amorfa repleta de 

glicosaminoglicanos. Ocasionalmente nota-se muco ou células caliciformes e células 

colunares pseudo-estratificadas ciliadas no revestimento cístico. Quando o cisto está 

inflamado apresenta uma conformação um pouco diferente. A cápsula fibrosa é mais 

colagenizada, com infiltrado inflamatório crônico variável, e o revestimento epitelial pode 
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apresentar quantidades variáveis de hiperplasia, com desenvolvimento de cristas epiteliais e 

células escamosas mais bem definidas (VAN DER WAAL, 2013; VIDYA et al, 2013; 

MELETI). 

O tratamento padrão para um CD é a enucleação e extração do elemento incluso ou 

impactado associado (MARTÍNEZ-PÉREZ; VARELA-MORALES, 2001; SMITH; 

KELLMAN, 2005; TOURNAS et al., 2006). Em grandes cistos, tem sido defendida a 

realização inicial de uma marsupialização para diminuir o tamanho do defeito ósseo, seguido 

de enucleação e exodontia do elemento envolvido (MARTÍNEZ-PÉREZ; VARELA-

MORALES, 2001; LITVIN; CAPRICE; INFRANCO, 2008). Seu potencial de recidiva é 

pequeno e o prognóstico é excelente (ZHANG et al., 2010). 

 

 

2.2 ANGIOGÊNESE 

 

2.2.1 Considerações gerais sobre a angiogênese 

 

O sistema circulatório é o primeiro sistema biológico que é estabelecido durante o 

desenvolvimento dos mamíferos (SEMENZA, 2014). A formação de vasos ocorre através de 

apenas dois mecanismos básicos: vasculogênese e angiogênese (CARMELIET, 2000).  

Durante o desenvolvimento embrionário, o plexo vascular primário é formado pelo 

processo de vasculogênese. Este fenômeno envolve a formação de vasos sanguíneos a partir 

de novo de células precursoras denominadas de angioblastos (precursores de células 

endoteliais), enquanto que a angiogênese é um processo de desenvolvimento de novos vasos 

sanguíneos, a partir de vasos preexistentes. Esse processo é regulado por uma variedade de 

fatores proteicos elaborados pelas células do sistema imune natural e adquirido, muitas vezes 

acompanhando a inflamação crônica (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012; KUMAR et al., 

2013). A angiogênese envolve a remodelação dos vasos sanguíneos pequenos e grandes, 

típicos das redes contendo artérias, capilares e veias (RISAU; FLAMME, 1995; RISAU, 

1997). 

A angiogênese é composta de várias etapas básicas. Os sinais biológicos, tais como 

hipóxia, isquemia e/ou dano do vaso sanguíneo, regulam positivamente a expressão de fatores 

de crescimento pró-angiogênicos que ativam os seus receptores (YANCOPOULOS et al., 

2000; CARMELIET, 2003). Além disso, o processo envolve uma série de fatores de 
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crescimento, de interações célula-célula, interações com as proteínas da membrana 

extracelular e enzimas teciduais (KUMAR et al., 2013).  

Os principais fatores de crescimento que contribuem para o processo da angiogênese 

incluem o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), o fator de crescimento de 

fibroblastos (FGF), o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e a angiopoietina 

(ANG) (SAWATSUBASHI et al., 2000; TALREJA; KABIR; FILLA, 2004). A 

permeabilidade vascular aumenta em resposta ao VEGF, permitindo desse modo o 

extravasamento de proteínas do plasma que formam um suporte primitivo para a migração de 

células endoteliais (CONWAY; COLLEN; CARMELIET, 2001). Células endoteliais 

proliferantes migram para locais distantes e, em seguida, montam um cordão contínuo que 

forma um lúmen subsequentemente. As integrinas αβ promovem a adesão e migração de 

células endoteliais, enquanto E-caderina aumenta a sobrevivência celular e promove a adesão 

das células endoteliais (ELICEIRI; CHERESH, 1999). Uma vez que os vasos são formados, 

pericitos e células musculares lisas circundam os vasos capilares recém-criados para 

estabilizar as paredes e evitar extravasamentos. Outros fatores, tais como a Ang-1, fator de 

crescimento derivado de plaquetas BB (PDGF-BB) e o receptor do fator de crescimento 

derivado de plaquetas (PDGFR), participam na maturação dos vasos sanguíneos 

(THURSTON et al., 2000). Uma nova expansão do diâmetro do lúmen é chamada de 

arteriogênese (CONWAY; COLLEN; CARMELIET, 2001). 

A ideia de que as células imunes são essenciais ao fornecimento do estímulo 

angiogênico necessário para o crescimento e progressão de lesões é suportada por uma série 

de estudos que atribui funções pró-angiogênicas para vários tipos de células imunológicas, em 

particular macrófagos e mastócitos (BERTOUT; PATEL; SIMON, 2008). As últimas estão 

presentes em vários tipos de tumores, participando do desenvolvimento de tumores benignos 

e malignos (TAKANAMI; TAKEUCHI; NARUKE, 2000; CONTI et al., 2007). 

Em pesquisas ex vivo, como nos estudos realizados com materiais biológicos 

provenientes de biópsias, a atividade angiogênica de um tecido pode ser mensurada pela 

determinação de um índice angiogênico obtido por meio da contagem dos microvasos 

presentes no espécime (EL-GAZZAR; MACLUSKEY; OGDEN, 2005; FREITAS et al., 

2005).  

Neste caso, as técnicas existentes se baseiam na avaliação microscópica dos tecidos 

com o auxílio de anticorpos marcadores angiogênicos capazes de reconhecer epítopos 

expressos por células endoteliais, como o FvW, o CD31, o CD34 e o CD105 (VERMEULEN 

et al., 2002; SOUZA; FREITAS; MIRANDA, 2007). 
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2.2.2 Biomarcador angiogênico (CD34) 

 

O CD34 é caracterizado como uma glicoproteína transmembranar de 105-120kDa que 

contém elementos de sialomucina, pela primeira vez identificada por Civin et al. (1984). O 

CD34 foi originalmente reconhecido como um antígeno expresso em células-tronco 

hematopoiéticas e continua a ser um dos principais biomarcadores em sua caracterização. 

Como um antígeno de membrana, o CD34 está normalmente expresso em um padrão 

membranar, evidente em células dendríticas intersticiais, células estromais multipotentes 

mesenquimais e progenitoras epiteliais (VAN-DE-RIJIN; ROUSE, 1994).  

O CD34 é expresso em células endoteliais vasculares, mas muitas vezes mostra uma 

expressão fraca no endotélio linfático. Inicialmente relatado em fibroblastos dérmicos 

perianexiais e perivasculares, o CD34 também é expresso em outros fibroblastos dos tecidos 

moles, elementos estromais e septais de várias localizações viscerais. Além disso, é um 

marcador multiespecífico, que é, todavia, altamente útil em tumores de tecidos moles 

(POBLET; JIMENEZ-ACOSTA; ROCAMORA, 1994). 

O CD34 medeia a ligação de células-tronco da matriz da medula óssea ou à superfície 

das células do estroma. Várias moléculas foram identificadas como os seus ligantes naturais, 

incluindo L-selectina (CD62L) e proteína semelhante à Crk (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 

2012). As selectinas e seus ligantes são expressos nos leucócitos e células endoteliais. As 

células endoteliais expressam dois tipos de selectinas, a P-selectina (CD62P) e a E-selectina 

(CD62E). Já a L-selectina (CD62L) é expressa nos leucócitos, mas não nas células 

endoteliais. Os ligantes da L-selectina são sialomucinas, como o CD34, que são encontradas 

nas vênulas endoteliais altas, denominadas em conjunto adressinas de gânglios linfáticos 

periféricos (PNAd). A expressão desses ligantes é aumentada com a ativação das células 

endoteliais pelas citocinas (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012). 

Quando ocorrem interações célula-célula com a participação de moléculas de 

sinalização, tal como ocorre com o CD62L, as células CD34+ podem ser mobilizadas e 

proliferar. Portanto, acredita-se que a adesão mediada por CD34 regula a diferenciação e 

proliferação celular. Células adultas que expressam o CD34 estão quiescentes sob condições 

fisiológicas, mas tornam-se ativas quando a homeostase é alterada. Uma vez mobilizadas, elas 

se propagam na maturidade de linhagem específica de acordo com a natureza das moléculas 

sinalizadoras. Por muitas décadas, o foco sobre as células CD34+ foi principalmente no que 

diz respeito à hematopoiese na médula óssea. No entanto, além de células-tronco 
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hematopoiéticas, tem sido demonstradas células que expressam CD34 existentes no estroma, 

epitélio e tecidos vasculares (SIDNEY et al., 2014).  

O CD34 é um biomarcador de muitos tipos de tumores de origem fibroblástica (VAN-

DE-RIJIN; ROUSE, 1994). Todavia, uma variedade de outros tumores, sobretudo com 

morfologia distinta dos tumores de origem fibroblástica, também são CD34 positivos, de 

modo que a positividade por si só não define qualquer tipo de tumor de origem fibroblástica 

(FETSCH; LASKIN; MIETTINEN, 2001). 

Apesar dos numerosos estudos com diversas lesões, poucos estudos conclusivos sobre 

o CD34 foram realizados com cistos odontogênicos. Zizi et al (2013) correlacionaram a 

composição imunofenotípica do infiltrado inflamatório com a expressão da densidade 

microvascular por meio de contagem das células endoteliais CD34 reativas em CRs. Trinta e 

quatro casos dos cistos foram avaliados por imunoistoquímica, utilizando anticorpos para 

antígenos de células B e T, assim como para o marcador de célula endotelial CD34. Na 

cápsula dos cistos, observou-se significativamente uma correlação positiva entre os linfócitos 

B e T, entre os linfócitos B e T-citotóxicos/linfócitos supressores, linfócitos T e T-helper, e 

entre o número de vasos CD34+ com linfócitos T e T-helper, respectivamente. Observou-se 

uma correlação estatisticamente significativa entre a porcentagem dos vasos CD34+ e grau de 

infiltrado inflamatório. Ambas as respostas imunológicas, humorais e celulares, e a 

neovascularização são prováveis que ocorram nos eventos complexos de reabsorção óssea. O 

infiltrado inflamatório parece ter um papel importante na neoangiogênese e consequentemente 

no desenvolvimento e crescimento de CRs. 

 

 

2.3 MASTÓCITOS 

 

2.3.1 Considerações gerais sobre os mastócitos 

 

Os mastócitos são células tecido-residentes, conhecidas por desempenhar um papel 

importante no desenvolvimento de reações inflamatórias (HUANG, 2012). São células 

imunológicas multifuncionais, capazes de segregar uma grande variedade de mediadores, 

criando uma interação funcional recíproca entre a ativação dos mesmos e a subsequente 

estimulação de linfócitos T. Após sua ativação, expressam histamina, leucotrienos e 

prostanóides, bem como proteases, citocinas e quimiocinas, atraindo assim os neutrófilos para 

o local da infecção (CURY et al., 1998; KABASHIMA et al., 1998). 
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Os mastócitos são o principal tipo celular responsável pelas reações de 

hipersensibilidade imediata nos tecidos, contêm grânulos citoplasmáticos cujos conteúdos são 

os principais mediadores das reações alérgicas e produzem mediadores lipídicos e citocinas 

que induzem inflamação (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012; KUMAR et al., 2013). 

As funções efetoras dos mastócitos são mediadas por moléculas solúveis liberadas das 

células em ativação. Estes mediadores podem ser divididos em mediadores pré-formados, que 

incluem aminas biogênicas e macromoléculas dos grânulos, e mediadores recém-sintetizados, 

que incluem os mediadores derivados de lipídeos e citocinas (ABBAS; LICHTMAN; 

PILLAI, 2012).  

As aminas biogênicas, armazenadas e liberadas dos grânulos citoplasmáticos, 

medeiam muitos dos efeitos biológicos de ativação dos mastócitos. Por vezes chamadas de 

aminas vasoativas, são compostos de baixo peso molecular, onde seu principal mediador nos 

humanos é a histamina, a qual atua mediante ligação a receptores das células-alvo e é 

responsável por causar contração celular, aumentando a permeabilidade vascular e 

extravasamento de plasma (KUMAR et al., 2013). 

As principais enzimas que estão contidas nos grânulos secretores dos mastócitos são a 

triptase e a quimase, proteases neutras de serina responsáveis por lesão tecidual (MURPHY; 

TRAVERS; WALPORT, 2010).  

Outros importantes constituintes dos grânulos secretores dos mastócitos são os 

proteoglicanos, compreendidos pela heparina e o sulfato de condroitina. Essas moléculas 

servem como matrizes de armazenamento para aminas biogênicas e controlam a cinética das 

reações de hipersensibilidade imediata (OLIVEIRA-NETO et al., 2006). 

Os mediadores lipídicos, assim como as aminas biogênicas, causam as reações rápidas 

vasculares e da musculatura lisa da hipersensibilidade imediata, como o extravasamento do 

plasma, vasodilatação e broncoespasmo. Os mais importantes mediadores são os metabólitos 

do ácido araquidônico gerados pelas ações da ciclooxigenase e lipoxigenase, dando origem a 

prostaglandinas e leucotrienos, respectivamente (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012). 

Os mastócitos sintentizam diversas citocinas que contribuem para a inflamação 

alérgica, importantes na fase tardia da hipersensibilidade imediata, dentre elas podemos citar 

o TNF, IL-4, IL-5, IL-6, IL-13 e o fator estimulante de colônias de grânulócitos-monóciticos 

(ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012). 

O papel dos mastócitos como principal célula efetora das inflamações alérgicas é bem 

reconhecido. Os mastócitos foram relatados por residir nas proximidades de células T, 

podendo participar do processo de fagocitose e processamento de antígenos bacterianos antes 
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da apresentação às células T (LIN et al., 2000). Além do seu papel em reações anafiláticas, 

são envolvidos na resposta imune dependente de imunoglobulina E (IgE) ou independente de 

IgE através da expressão de diversos mediadores. Essas células contribuem para a inibição de 

IgE dependente de reações de hipersensibilidade imediata do tipo I, em processos 

inflamatórios crônicos, na regulação da permeabilidade vascular, na remodelação da matriz 

extracelular e cura da ferida (BISCHOFF, 2007). Mastócitos podem liberar heparina, 

histamina, quimase, triptase e uma variedade de citocinas, incluindo o fator de crescimento de 

transformação beta, interleucina 8, FGF-2, fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), fator de 

crescimento neural e VEGF (IM et al., 2011). 

Histamina e leucotrieno C4 aumentam a permeabilidade vascular de pequenos vasos 

sanguíneos, enquanto que a prostaglandina D2 pode atuar como um mediador pró-

inflamatório (BOYCE, 2005; WELLER et al., 2005). Citocinas liberadas pelos mastócitos tais 

como a IL-3 induzem o recrutamento e ativação de basófilos, a IL-5 induz o recrutamento e 

ativação de eosinófilos e a IL-13 induz a síntese de IgE por células B (LORENTZ et al., 1999; 

LORENTZ et al., 2000). 

Além disso, foi demonstrado recentemente que os mastócitos desempenham um 

possível papel protetor na defesa do hospedeiro contra infecções virais (KULKA et al., 2008). 

Outra possível via que estimula a atividade dos osteoclastos pode ser a produção do TNF-α 

em lesões periapicais (DANIN et al., 2000). Ao contrário, os mastócitos podem estar 

implicados na reparação dos tecidos e na síntese de colágeno. Triptase de mastócitos pode 

ativar fibroblastos para produzirem colágeno, contribuindo assim para a cicatrização de 

feridas e fibrose (DRAZIC; SOPTA; MINIE, 2010). 

Entre outras células inflamatórias, como plasmócitos, linfócitos e macrófagos, os 

mastócitos representam um pequeno grupo de células que compõem o infiltrado inflamatório 

periapical, uma descoberta que sugere um papel importante destas células em lesões 

periapicais (LIMA et al., 2011). No entanto, pouco se sabe sobre a interação entre essas 

células, citocinas e outros elementos inflamatórios nestas lesões.  

Marçal et al. (2010) realizaram um estudo onde foi analisada a natureza do infiltrado 

inflamatório, a presença de mastócitos e a expressão in situ de citocinas em GPs e CRs 

humanos. Os resultados demonstraram que o infiltrado inflamatório consistia principalmente 

em células mononucleares e o número de mastócitos foi significativamente maior em GPs em 

comparação com os CRs. Além disso, os mastócitos foram observados perto da periferia das 

lesões císticas, em concordância com outros estudos que sugerem que a presença de 
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mastócitos triptase positivos na periferia dessas lesões pode contribuir tanto para a expansão 

da lesão quanto para a reabsorção óssea. 

 Caughey (2007) cita que diferentes formas de mastócitos maduros podem ser 

encontradas nos microambientes teciduais e estas diferenças fornecem um meio clássico de 

dividir mastócitos em subconjuntos, que em alguns casos, também exibem diferenças no 

comportamento. Alguns mastócitos podem expressar algumas das peptidases em um nível 

muito elevado, e abordagens imunoistoquímicas e de imunoensaio utilizando esses anticorpos 

contra essas enzimas são úteis experimentalmente e clinicamente para avaliar o número de 

mastócitos, locais de ativação e associação com lesões. 

Abbas, Lichtman e Pillai (2012) mencionam que a triptase está presente em todos os 

mastócitos humanos. Logo, sua presença nos líquidos biológicos humanos é um sinal que esta 

enzima atua como um marcador de ativação dos mastócitos. De acordo com Huang et al. 

(2012) a técnica de coloração imunoistoquímica para a triptase é um método altamente 

sensível e específico para a identificação de mastócitos. 

In vitro, sugere-se que a triptase atue com a função de clivar o fibrinogênio e ativar a 

colagenase, causando lesão tecidual, embora não seja conhecida nenhuma função da triptase 

em organismos vivos (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012). 

Teronen et al. (1996) avaliaram a fisiopatologia da reabsorção óssea e da formação de 

CRs, CDs e ceratocistos odontogênicos em região de mandíbula através de avaliação 

imunoistoquímica, utilizando o anticorpo anti-triptase, onde observaram elevada 

imunorreatividade para triptase em todos os cistos estudados, sendo significativamente maior 

nos CRs. Além disso, os mastócitos foram encontrados em regiões ricas em infiltrado 

inflamatório e subepiteliais. 

De Oliveira Rodini, Batista e Lara (2004) determinaram o padrão da expressão 

imunoistoquímica de mastócitos triptase-positivos em GPs e CRs. A análise microscópica 

revelou a presença de mastócitos em maior número em CRs do que em GPs, sendo nos cistos 

mais numerosos em regiões de maior inflamação. A avaliação também revelou a presença dos 

mastócitos em proximidade de linfócitos, sugerindo uma relação funcional entre essas duas 

populações de células que podem facilitar a elicitação de uma resposta imunológica que 

contribui para a patogênese das lesões periapicais. 

Em estudo prévio do nosso grupo de pesquisa de acordo com Costa Neto et al. (2015) 

os mastócitos triptase-positivos estavam presentes em lesões periapicais crônicas em um 

número significativamente maior nos GPs do que nos CRs, nas localizações 

central/superficial e profunda. Mesmo quando se considerou a totalidade dos mastócitos 
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triptase-positivos e desconsiderou-se a localização, foi observada maior imunorreatividade 

significativamente das células gradualmente dos CRs para os GPs. Além disso, observou-se 

que lesões classificadas com infiltrado inflamatório de grau III exibiram significativamente 

maior número de mastócitos triptase-positivos localizados em ambas as localizações 

central/superficial e profunda do que as lesões classificadas com infiltrado inflamatório de 

grau II. 

O estudo de Lima et al. (2011) buscaram correlacionar a angiogênese com mastócitos 

em casos de CRs e GPs, através da imunoexpressão de CD105 e CD34 para avaliação da 

microdensidade vascular (MDV) e área microvascular (AMV), e da imunoexpressão da 

triptase para mensurar a densidade dos mastócitos. Os resultados detectaram os mastócitos em 

todos os CRs e GPs, principalmente localizados em região perivascular e no interior do 

estroma fibroso. Houve uma diferença significativa da MDV determinada por CD34 e CD105 

nos CRs e nos GPs. Adicionalmente, uma associação microscópica entre a concentração 

elevada de mastócitos e da vascularização foi observada, onde os vasos CD105 foram 

positivos em 50% do CRs e 70,8% nos GPs, e os vasos CD34 foram positivos em 66,7% dos 

CRs e 87,5% nos GPs, além de serem evidenciadas áreas de estreita associação entre os vasos 

e os mastócitos. O estudo sugeriu expressão diferencial de CD105 nos CRs e GPs. No 

entanto, não houve associação entre a angiogênese e a densidade dos mastócitos nessas lesões. 

Além disso, por causa da associação entre os mastócitos com o estroma fibroso e os vasos, 

outros papéis possíveis da triptase, em adição às propriedades angiogênicas, devem ser 

considerados. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 GERAL 

Este estudo propõe avaliar e comparar a expressão imunoistoquímica do CD34 e da 

triptase em CDs inflamados e CRs e verificar se os mastócitos influenciam na angiogênese 

destas lesões. 

3.2 ESPECÍFICOS 

- Classificar os CDs e CRs de acordo com critérios descritos por Shear e Speight (2011); 

- Realizar o estudo morfológico dos casos de CDs e CRs, classificando-os segundo critérios 
estabelecidos por Tsai et al (2004) em grau I (leve infiltrado inflamatório), grau II (moderado 
infiltrado inflamatório) e grau III (intenso infiltrado inflamatório) e por Moreira et al (2000) 
em espessura epitelial atrófica e hiperplásica; 

- Verificar se há diferença na expressão do CD34 e dos mastócitos triptase-positivos entre as 
lesões estudadas; 

- Verificar se há diferença na expressão das proteínas CD34 e triptase nos diferentes graus de 
infiltrado inflamatório nos casos de CD e CR; 

- Verificar se há diferença na expressão das proteínas CD34 e triptase nos diferentes tipos de 
revestimento epitelial nos casos de CD e CR; 

- Verificar se há correlação entre a DMC, DMV, AMV e PMV nas lesões estudadas. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

O presente estudo foi registrado na Plataforma Brasil e submetido à apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), 

de acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), sendo aprovado 

sob o parecer nº 1.177.393/2015 (ANEXO 1). 

 

4.2 VARIÁVEIS 

 

4.2.1 Variáveis dependentes 

 

• Expressão imunoistoquímica da triptase; 

• Expressão imunoistoquímica do CD34; 

• Intensidade do infiltrado inflamatório das lesões (leve, moderado e intenso); 

• Espessura do revestimento epitelial (atrófico e hiperplásico); 

• DMC; 

• DMV, AMV e PMV. 

 

4.2.2 Variáveis independentes 

 

• Sexo (masculino e feminino); 

• Idade (em anos); 

• Raça (leucoderma, melanoderma e feoderma); 

• Localização anatômica da lesão (região anterior de maxila, região posterior de 

maxila, região anterior de mandíbula e região posterior de mandíbula),  

• Tipo de lesão (CD inflamado e CR); 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

A presente pesquisa é caracterizada como um estudo descritivo, retrospectivo e 

correlacional entre as características morfológicas e a expressão imunoistoquímica da triptase 

e do CD34 em CDs inflamados e CRs. 

 

4.4 POPULAÇÃO 

 

A população deste experimento será formada pelo conjunto de casos de CDs e CRs 

diagnosticados no período de 1997 a 2015 pertencentes aos arquivos do Serviço de Anatomia 

Patológica da Disciplina de Patologia Oral da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

4.5 DESENHO DO ESTUDO E AMOSTRAS TECIDUAIS 

 

A amostra foi intencional e não probabilística contituída por 40 espécimes (20 CDs 

inflamados e 20 CRs) fixados em formol a 10% e incluídos em blocos de parafina. 

 

4.5.1 Critérios de inclusão 

 

• Espécimes diagnosticados histopatologicamente como CDs inflamados e CRs e 

que exibiram aspectos histopatológicos bem definidos pré-estabelecidos de acordo 

com Shear e Speight (2011). 

• Espécimes que possuíram material biológico suficiente nos blocos de parafina para 

o desenvolvimento da pesquisa. 

• Dentre os CDs, apenas foram incluídos os espécimes que exibiram qualquer grau 

de inflamação. A reclassificação dos CDs em inflamados foi determinada através da 

presença de células inflamatórias adjacentes ao epitélio cístico, em uma profundidade 

correspondente a um campo histopatológico em um aumento de 100x seguindo 

metodologia adaptada de Sreedhar et al. (2015). Foram analisados 3 campos 

histológicos aleatórios quanto a densidade do infiltrado inflamatório onde foram 

classificados como CDs inflamados as lesões que apresentaram no mímino 45 células 

inflamatórias nos três campos analisados.  
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• Fichas clínicas com dados radiográficos comprovando a relação da coroa/raiz do 

dente com a lesão. 

 

4.5.2 Critérios de exclusão 

  

• Casos submetidos à descalcificação; 

• Casos de CDs que não exibiram menos de 15 células inflamatórias por campo. 

 

4.6 ESTUDO MORFOLÓGICO 

 

Para o estudo morfológico, a partir dos fragmentos dos casos selecionados, foram 

utilizadas lâminas com cortes de 5 µm de espessura do material incluído em blocos de 

parafina, corados pela técnica da Hematoxilina/Eosina (HE) e posteriormente foram avaliados 

os apectos histomorfológicos observados nos CDs e CRs em microscopia de luz. 

 

 

4.7 ANÁLISE DO PERFIL MORFOLÓGICO 

 

 Para o desenvolvimento do estudo morfológico, foi realizada uma avaliação dos 

aspectos histomorfológicos dos casos selecionados em microscopia de luz nos aumentos de 

40x, 100x e 400x, com cortes de 5 µm de espessura e corados pela técnica da hematoxilina e 

eosina (HE). A intensidade do infiltrado inflamatório presente na cápsula, bem como o tipo de 

revestimento epitelial nas lesões císticas foram os aspectos histopatológicos analisados. As 

avaliações foram estabelecidas por dois examinadores em períodos distintos e os dados 

transcritos para uma ficha previamente elaborada para o estudo (APÊNDICE A). 

A intensidade do infiltrado inflamatório foi avaliada sob aumento de 200x de acordo 

com critérios adaptados pelo estudo de Tsai et al (2004). Segundo metodologia proposta por 

tais autores, foram considerados com grau I (leve infiltrado), os espécimes cujo infiltrado 

inflamatório se apresentou restrito a 1/3 do campo microscópico; as lesões com células 

inflamatórias presentes em até 2/3 do campo microscópico foram definidas como de grau II 

(moderado infiltrado); e as lesões que exibiram infiltrado inflamatório em mais que 2/3 do 

campo microscópico, foram categorizadas como de grau III (intenso infiltrado). 

A espessura do revestimento epitelial foi analisada de acordo com metodologia 

proposta por Moreira et al (2000). Nesta perspectiva, foram considerados atróficos os cistos 
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que apresentaram em sua maior extensão camada epitelial constituída por 2 a 10 camadas de 

células de espessura e hiperplásicos os espécimes revestidos por epitélio com espessura 

variável, possuindo mais de 10 camadas de células. 

  

4.8 ESTUDO IMUNOISTOQUÍMICO 

 

Os espécimes fixados em formol a 10% e emblocados em parafina foram submetidos a 

cortes de 3 µm de espessura e estendidos em lâminas de vidro previamente limpas, preparadas 

com adesivo à base de Organosilano (3-aminopropyltrietoxi-silano, Sigma Chemical CO, St. 

Louis, MO, EUA). O material posteriormente foi submetido a anticorpo, sendo empregado à 

técnica de imunoistoquímica pelo método da estreptoavidina-biotina (Hidef Detection HRP 

Polymer System).  

Os controles positivos para os anticorpos anti-CD34 e anti-triptase foram realizados 

com cortes histológicos de hemangioma capilar e neurofibroma, respectivamente. O controle 

negativo consistiu na substituição do anticorpo primário por albumina de soro bovino à 1% 

(BSA) em solução tampão, seguido por todos os passos subsequentes do protocolo descrito a 

seguir: 

 

• Desparafinização em dois banhos de xilol: 

- Xilol I (30 minutos) – 59ºC; 

- Xilol II (20 minutos) – temperatura ambiente (TA); 

• Reidratação em cadeia descendente de etanóis: 

- Álcool absoluto I (5 minutos) – TA; 

- Álcool absoluto II (5 minutos) – TA; 

- Álcool absoluto III (5 minutos) – TA; 

- Álcool 95° GL (5 minutos) – TA; 

- Álcool 80° GL (5 minutos) – TA; 

• Remoção do pigmento formólico com Hidróxido de amônia a 10% em Etanol 95° GL 

(10 minutos) – TA; 

• Lavagem do material em água corrente (10 minutos); 

• Passagem dupla em água destilada (5 minutos cada); 

• Recuperação antigênica com citrato pH 6,0 Pascal (Dako); 

• Lavagem em água corrente (10 minutos); 



47 

 

• Passagem dupla em água destilada (5 minutos cada); 

• Lavagem em água corrente (10 minutos); 

• Passagem dupla em água destilada (5 minutos cada); 

• Bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio a 10 volumes (duas 

trocas de 15 minutos cada); 

• Lavagem em água corrente (10 minutos); 

• Passagem dupla em água destilada (5 minutos cada); 

• Imersão em solução tampão de TRIS-HCL, pH 7,4 (dupla passagem de 5 minutos 

cada); 

• Incubação dos cortes com anticorpo primário (Quadro 1); 

• Duas passagens em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCL pH 7,4 por 5 minutos; 

• Incubação com anticorpo secundário (complexo estreptoavidina biotina peroxidase por 

30 minutos em temperatura ambiente); 

• Dupla lavagem com TRIS-HCL pH 7,4, (5 minutos cada); 

• Revelação da reação com a solução cromógena Diaminobenzidina a 0,03% (Sigma 

Chemical Co, St Louis, MO, USA) diluída em 100ml de TRIS-HCL, ativada por 

1200µl de peróxido de hidrogênio a 10volumes em câmara escura (3 minutos); 

• Lavagem em água corrente (10 minutos); 

• Lavagem em água destilada; 

• Contracoloração com Hematoxilina de Mayer (10 minutos); 

• Água corrente (10 minutos); 

• Água destilada (dupla lavagem de 5 minutos cada); 

• Álcool 70º GL (2 minutos); 

• Álcool 95º GL (2 minutos); 

• Álcool absoluto I (3 minutos); 

• Álcool absoluto II (3 minutos); 

• Álcool absoluto III (3 minutos); 

• Xilol I (5 minutos); 

• Xilol II (5 minutos); 

• Xilol III (5 minutos); 

• Montagem da lamínula em resina permount® (Fischer Scientific, USA) para a 

observação em microscopia de luz. 
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Quadro 1 - Especificação, diluição, recuperação antigênica e tempo de incubação dos 
anticorpos primários utilizados na pesquisa. 

Anticorpo  
Clone 

Especificidade Diluição Recuperação 
Antigênica 

Incubação 

CD34  
(QBEnd 101)  
Cell Marque 

Células 
endoteliais, 
precursores das 
células 
hematopoiéticas. 

1:200 Citrato, Ph 6.0  
Pascal, 30 min 

Overnight  
4°C  
 

Triptase 
(AA1) 
Dako 
Corporation 

Mastócitos 1:200 Citrato, Ph 6.0  
Pascal, 121 ºC, 
3 min 

60 minutos 

Programa de Pós-graduação em Patologia Oral, 2016. 

 

4.9 ANÁLISE DO PERFIL IMUNOISTOQUÍMICO 

 

 As avaliações das imunoexpressões dos biomarcadores pesquisados foram 

estabelecidas baseando-se na positividade de marcação, sendo consideradas positivas todas as 

células que apresentaram pigmentação de coloração acastanhada. Para tanto, as amostras 

foram analisadas por um examinador previamente calibrado e os dados foram anotados em 

fichas elaboradas para o estudo (APÊNDICES B e C). 

Após o processamento dos cortes histológicos e tratamento imunoistoquímico, cada 

espécime foi analisado sob microscopia de luz (Olympus BX41, Olympus Japan Co., Tokyo, 

Japão). Posteriormente as lâminas foram escaneadas (Panorâmic MIDI, 1.15 SPI, 3D 

HISTECH, Budapest, Hungria) e obtidas imagens por meio do programa Panoramic Viwer 

1.15.2 (3D HISTECH , Budapest , Hungria). 

Sob aumento de 200µm (Panorâmic MIDI, 1.15 SPI, 3D HISTECH, Budapest, 

Hungria), foram selecionados 5 campos representativos e aleatórios após a identificação das 

áreas de maior imunorreatividade, do CD34 e dos mastócitos triptase-positivos, em aumento 

de 100µm de forma sincronizada, após a identificação da mesma área dos cortes histológicos 

de cada biópsia. As imagens obtidas foram transferidas para um computador através do 

sistema Olympus MasterTM. Com auxílio do programa Imaging Processing and Analysis in 

Java (ImageJ®, National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, USA). 

            A expressão imunoistoquímica do CD34 foi determinada para mensurar a densidade 

microvascular (DMV), a área microvascular (AMV) e o perímetro microvascular (PMV) de 

acordo com metodologia adaptada do estudo de Lima et al. (2011). A DMV foi realizada 
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através da contagem dos vasos sanguíneos marcados positivamente. Para a AMV e PMV, 

foram mensuradas as áreas e os perímetros de tais estruturas. Células endoteliais individuais 

ou grupos de células endoteliais, com ou sem um lúmen, foram considerados como vasos 

individuais. 

            A densidade dos mastócitos (DMC) foi avaliada utilizando-se o anticorpo anti-triptase. 

Para tanto, foram quantificados apenas os mastócitos positivos e, posteriormente, foi 

determinada a média de células marcadas nos 5 campos fotografados observados. 

 

  

4.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados obtidos com a análise imunoistoquímica foram digitados em planilha 

eletrônica Excel (Microsoft Office 2007®) e posteriormente exportados para o programa 

Statistical Package for the Social Sciences (versão 20.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA), no 

qual foi realizada a análise descritiva e estatística. 

Para analisar as diferenças da DMV, PMV e DMC entre os tipos de lesão foi 

aplicado o teste t de Student ou teste não-paramétrico de Mann-Whitney, de acordo com a 

presença ou ausência de distribuição normal dos dados, respectivamente. A comparação da 

DMV, PMV e DMC entre as densidades de infiltrado inflamatório em cada tipo de lesão foi 

realizada através do teste ANOVA One-way. Para verificar se há correlação de DMV e PMV 

com DMC, foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson quando a distribuição dos 

dados foi homogênea; ou coeficiente de correlação de Spearman, quando houve distribuição 

heterogênea. Para todos os testes estatísticos utilizados no presente estudo, o nível de 

significância foi estabelecido em 5% (p < 0,05). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra desta pesquisa foi intencional e constituída por 40 casos, dos quais 20 

(50,0%) foram diagnosticados histopatologicamente como CDs inflamados e 20 (50,0%) 

como CRs. 

 

5.2 RESULTADOS MORFOLÓGICOS 

 

Todos os casos do presente estudo revelaram presença de infiltrado inflamatório. A 

análise da intensidade do infiltrado inflamatório revelou, para os CDs inflamados, predomínio 

de lesões com infiltrado intenso (n = 13; 65,0%) (Figura 1), seguidas por lesões com infiltrado 

moderado (n = 7; 35,0%). De forma análoga, os CRs revelaram maior frequência de lesões 

com infiltrado inflamatório intenso (n = 19; 95,0%) (Figura 2), com apenas um dos casos 

classificado com infiltrado moderado (n = 1; 5,0%). O Teste Exato de Fisher revelou presença 

de diferença estatisticamente significativa entre o tipo de lesão cística e a intensidade do 

infiltrado inflamatório (p = 0,04) (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Distribuição dos casos de CDs e CRs de acordo com a intensidade do infiltrado 

inflamatório. Natal/RN, 2016. 

Tipo de lesão cística 

Intensidade do infiltrado inflamatório 

TOTAL 

 

Moderado Intenso  

n (%) n (%) n (%) p 

Cisto dentígero inflamado 7 (35,0) 13 (65,0) 20 (100,0) 0,04 

Cisto radicular 1 (5,0) 19 (95,0) 20 (100,0)  

n: Número de casos; %: Porcentagem; Teste Exato de Fisher; 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

 

  A análise da espessura do revestimento epitelial revelou maior frequência de lesões 

com epitélio hiperplásico (n = 13; 65,0%) (Figura 3) em comparação com as lesões císticas 

com epitélio atrófico (n = 7; 35,0%) no grupo dos CDs inflamados. Da mesma forma, 
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constatou-se a mesma distribuição de casos dos CRs com epitélio hiperplásico (n = 13; 

65,0%) (Figura 4) e atrófico (n = 7; 35,0%). O Teste Exato de Fisher revelou ausência de 

diferença estatisticamente significativa (p = 1,0) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição dos casos de CDs inflamados e CRs de acordo com a espessura do 

revestimento epitelial. Natal/RN, 2016. 

Tipo de lesão cística 

Espessura do revestimento epitelial 

TOTAL 

 

Atrófico Hiperplásico  

n (%) n (%) n (%) p 

Cisto dentígero inflamado 7 (35,0) 13 (65,0) 20 (100,0) 1,0 

Cisto radicular 7 (35,0) 13 (65,0) 20 (100,0)  

n: Número de casos; %: Porcentagem; 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

 

 

5.3 RESULTADOS IMUNOISTOQUÍMICOS 

 

- Análise da expressão imunoistoquímica da Triptase 

 

Todos os casos do presente estudo apresentaram imunorreatividade para o anti-

triptase. A expressão imunoistoquímica da triptase nos mastócitos exibiu um padrão de 

marcação predominantemente citoplasmática.  

A análise da imunoexpressão da DMC revelou, para os CDs inflamados, valores que 

variaram de 2,80 a 37,20 (mediana: 5,7) (Figura 5). Nos CRs, constataram-se valores que 

variaram de 6,40 a 47,20 (mediana: 15,7) (Figura 6). O teste não-paramétrico de Mann-

Whitney revelou presença de diferença estatisticamente significativa entre as lesões em 

relação à avaliação da DMC (p < 0,001) (Tabela 3). 
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Tabela 3. Avaliação da Densidade dos Mastócitos em CDs inflamados e CRs. Natal/RN, 

2016. 

Tipo de lesão n Mediana Q25-Q75 Ranks U p 

CD inflamado 20 5,7 3,9 – 8,8 13,28 55,5 <0,001 

CR 20 15,7 10,5 – 22,8 27,73   

n: Número de casos; CD: Cisto Dentígero; CR: Cisto Radicular; Q25-Q75: Quartis 25 e 75; 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

 

A análise da DMC em relação à intensidade do infiltrado inflamatório revelou, para as 

lesões com infiltrado moderado (n = 8), valores médios que variaram de 3,20 a 47,20 

(mediana: 7,5). Nas lesões com infiltrado intenso (n = 32), os valores médios da DMC 

variaram de 2,80 a 37,40 (mediana: 10,7). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney revelou 

ausência de diferença estatisticamente significativa entre a DMC em CDs inflamados e CRs 

em relação ao tipo de infiltrado inflamatório (p = 0,973) (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Avaliação da Densidade dos Mastócitos em CDs inflamados e CRs em relação à 

intensidade do infiltrado inflamatório. Natal/RN, 2016. 

Infiltrado 

inflamatório 
n Mediana Q25-Q75 Ranks U p 

Moderado 8 7,5 5,1-32,7 20,38 127,0 0,973 

Intenso 32 10,7 5,5-18,6 20,53   

n: Número de casos; CD: Cisto Dentígero; CR: Cisto Radicular; Q25-Q75: Quartis 25 e 75; 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

 

 

Em relação à espessura do revestimento epitelial dos CDs inflamados e CRs, casos 

com epitélio atrófico (n = 14) apresentaram valores médios da DMC que variaram de 3,20 a 

47,20 (mediana: 10,5). Nas lesões com epitélio hiperplásico (n = 26), os valores médios da 

DMC variaram de 2,80 a 37,40 (mediana: 9,6). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

revelou ausência de diferença estatisticamente significativa entre a DMC em CDs inflamados 

e CRs em relação ao tipo de revestimento epitelial (p = 0,444) (Tabela 5). 
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Tabela 5. Avaliação da Densidade dos Mastócitos em CDs inflamados e CRs em relação à 

espessura do revestimento epitelial. Natal/RN, 2016. 

Espessura epitelial n Mediana Q25-Q75 Ranks U p 

Atrófico 14 10,5 6,3-20,6 22,43 155,0 0,444 

Hiperplásico 26 9,6 4,3-17,5 19,46   

n: Número de casos; CD: Cisto Dentígero; CR: Cisto Radicular; Q25-Q75: Quartis 25 e 75; 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

 

 

- Análise da expressão imunoistoquímica do CD34 

 

Todos os casos do presente estudo apresentaram imunorreatividade para o anti-CD34. 

A avaliação dos espécimes imunomarcados com o anticorpo anti-CD34 revelou reatividade 

celular restrita ao citoplasma das células endoteliais de revestimento e aos grupamentos de 

células endoteliais proliferantes sem lúmen, sendo representada pela coloração acastanhada 

independente da intensidade da imunomarcação.  

A análise da imunoexpressão da DMV revelou, para os CDs inflamados, valores que 

variaram de 5,40 a 50,60 (mediana: 20,6) (Figura 7). Nos CRs, constataram-se valores que 

variaram de 18,20 a 70,0 (mediana: 31,0) (Figura 8). O teste não-paramétrico de Mann-

Whitney revelou presença de diferença estatisticamente significativa entre as lesões em 

relação à avaliação da DMV (p = 0,007) (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Avaliação da Densidade Microvascular em CDs inflamados e CRs. Natal/RN, 

2016. 

Tipo de lesão n Mediana Q25-Q75 Ranks U p 

CD inflamado 20 20,6 17,6 – 26,1 15,53 100,5 0,007 

CR 20 31,0 22,9 – 44,0 25,48   

n: Número de casos; CD: Cisto Dentígero; CR: Cisto Radicular; Q25-Q75: Quartis 25 e 75; 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

 

 

A análise da DMV em relação à intensidade do infiltrado inflamatório revelou, para as 

lesões com infiltrado moderado (n = 8), valores médios que variaram de 14,40 a 31,20 

(mediana: 7,5) (Figuras 9 e 10). Nas lesões com infiltrado intenso (n = 32), os valores médios 
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da DMV variaram de 5,40 a 70,00 (mediana: 10,7) (Figuras 11 e 12). O teste não-paramétrico 

de Mann-Whitney revelou presença de diferença estatisticamente significativa entre a DMV 

nas duas lesões estudadas em relação ao tipo de infiltrado inflamatório (p = 0,021) (Tabela 7). 

 

 

Tabela 7. Avaliação da Densidade Microvascular em CDs inflamados e CRs em relação à 

intensidade do infiltrado inflamatório. Natal/RN, 2016. 

Infiltrado 

inflamatório 
N Mediana Q25-Q75 Ranks U p 

Moderado 8 19,8 17,6-23,8 12,00 60,0 0,021 

Intenso 32 26,0 21,1-43,1 22,63   

n: Número de casos; CD: Cisto Dentígero; CR: Cisto Radicular; Q25-Q75: Quartis 25 e 75; 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

 

 

Em relação à espessura do revestimento epitelial dos CDs inflamados e CRs, casos 

com epitélio atrófico (n = 14) apresentaram valores médios da DMV que variaram de 14,40 a 

59,00 (mediana: 23,5). Nas lesões com epitélio hiperplásico (n = 26), os valores médios da 

DMV variaram de 5,40 a 70,00 (mediana: 25,4). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

revelou ausência de diferença estatisticamente significativa entre a DMV nas duas lesões 

estudadas em relação ao tipo de revestimento epitelial (p = 0,403) (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Avaliação da Densidade Microvascular em CDs inflamados e CRs em relação à 

espessura do revestimento epitelial. Natal/RN, 2016. 

Espessura epitelial n Mediana Q25-Q75 Ranks U p 

Atrófico 14 23,5 19,1-31,7 18,39 152,5 0,403 

Hiperplásico 26 25,4 20,3-42,6 21,63   

n: Número de casos; CD: Cisto Dentígero; CR: Cisto Radicular; Q25-Q75: Quartis 25 e 75; 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

 

A análise da imunoexpressão do CD34 revelou, para os CDs inflamados, valores que 

variaram de 262,45 a 5532,75 (mediana: 940,6). Nos CRs, constataram-se valores que 

variaram de 321,58 a 4412,10 (mediana: 1383,4). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney 
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revelou ausência de diferença estatisticamente significativa entre as lesões em relação à 

avaliação da AMV (p = 0,204) (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Avaliação da Área Microvascular em CDs inflamados e CRs. Natal/RN, 2016. 

Tipo de lesão n Mediana Q25-Q75 Ranks U p 

CD inflamado 20 940,6 518,7 – 1729,6 18,15 153,0 0,204 

CR 20 1383,4 889,5 – 1852,9 22,85   

n: Número de casos; CD: Cisto Dentígero; CR: Cisto Radicular; Q25-Q75: Quartis 25 e 75; 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

  

A análise da AMV em relação à intensidade do infiltrado inflamatório revelou, para as 

lesões com infiltrado moderado (n = 8), valores médios que variaram de 360,86 a 5233,63 

(mediana: 974,2). Nas lesões com infiltrado intenso (n = 32), os valores médios da AMV 

variaram de 262,4 a 5532,7 (mediana: 1324,8). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

revelou ausência de diferença estatisticamente significativa entre a AMV em CDs inflamados 

e CRs em relação ao tipo de infiltrado inflamatório (p = 0,636) (Tabela 10). 

 

 

Tabela 10. Avaliação da Área Microvascular em CDs inflamados e CRs em relação à 

intensidade do infiltrado inflamatório. Natal/RN, 2016. 

Infiltrado inflamatório n Mediana Q 25-Q75 Ranks U p 

Moderado 8 974,2 690,3-1903,3 18,75 114,0 0,636 

Intenso 32 1324,8 693,7-1795,5 20,94   

n: Número de casos; CD: Cisto Dentígero; CR: Cisto Radicular; Q25-Q75: Quartis 25 e 75; 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

 

 

Em relação à espessura do revestimento epitelial dos CDs inflamados e CRs, casos 

com epitélio atrófico (n = 14) apresentaram valores médios da AMV que variaram de 321,58 

a 5233,63 (mediana: 1006,7). Nas lesões com epitélio hiperplásico (n = 26), os valores médios 

da AMV variaram de 262,45 a 5532,75 (mediana: 1346,6). O teste não-paramétrico de Mann-

Whitney revelou ausência de diferença estatisticamente significativa entre a AMV em relação 

ao tipo de revestimento epitelial (p = 0,269) (Tabela 11). 
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Tabela 11. Avaliação da Área Microvascular em CDs inflamados e CRs em relação à 

espessura do revestimento epitelial. Natal/RN, 2016. 

Espessura epitelial N Mediana Q25-Q75 Ranks U p 

Atrófico 14 1006,7 619,1-1578,7 17,71 143,0 0,269 

Hiperplásico 26 1346,6 826,2-1895,8 22,00   

n: Número de casos; CD: Cisto Dentígero; CR: Cisto Radicular; Q25-Q75: Quartis 25 e 75; 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

 

 

A análise da imunoexpressão do PMV revelou, para os CDs inflamados, valores que 

variaram de 63777 a 380491 (mediana: 154772,0). Nos CRs, constataram-se valores que 

variaram de 80990 a 322607 (mediana: 176318,3). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

revelou ausência de diferença estatisticamente significativa entre as lesões em relação à 

avaliação do PMV (p = 0,110) (Tabela 12). 

 

 

Tabela 12. Avaliação do Perímetro Microvascular em CDs inflamados e CRs. Natal/RN, 

2016. 

Tipo de lesão n Mediana Q25-Q75 Ranks U p 

CD inflamado 20 154772,0 111668,0 – 178836,8 17,55 141,0 0,110 

CR 20 176318,3 149462,0 –235258,8 23,45   

n: Número de casos; CD: Cisto Dentígero; CR: Cisto Radicular; Q25-Q75: Quartis 25 e 75; 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

 

 

A análise do PMV em relação à intensidade do infiltrado inflamatório revelou, para as 

lesões com infiltrado moderado (n = 8), valores médios que variaram de 79805 a 221473 

(mediana: 141615,0). Nas lesões com infiltrado intenso (n = 32), os valores médios do PMV 

variaram de 63777 a 380491 (mediana: 166895,9). O teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

revelou ausência de diferença estatisticamente significativa entre a PMV em CDs inflamados 

e CRs em relação ao tipo de infiltrado inflamatório (p = 0,237) (Tabela 13). 
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Tabela 13. Avaliação do Perímetro Microvascular em CDs inflamados e CRs em relação à 

intensidade do infiltrado inflamatório. Natal/RN, 2016. 

Infiltrado inflamatório n Mediana Q 25-Q75 Ranks U p 

Moderado 8 141615,0 114388,8-185860,7 16,13 93,0 0,237 

Intenso 32 166895,9 128619,0-228625,9 21,59   

n: Número de casos; CD: Cisto Dentígero; CR: Cisto Radicular; Q25-Q75: Quartis 25 e 75; 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

 

 

Em relação à espessura do revestimento epitelial dos CDs inflamados e CRs, casos 

com epitélio atrófico (n = 14) apresentaram valores médios do PMV que variaram de 70805 a 

221473 (mediana: 149996,0). Nas lesões com epitélio hiperplásico (n = 26), os valores 

médios do PMV variaram de 63777 a 380491 (mediana: 171475,4). O teste não-paramétrico 

de Mann-Whitney revelou ausência de diferença estatisticamente significativa entre o PMV 

em CDs inflamados e CRs em relação ao tipo de revestimento epitelial (p = 0,074) (Tabela 

14). 

 

 

Tabela 14. Avaliação do Perímetro Microvascular em CDs inflamados e CRs em relação à 

espessura do revestimento epitelial. Natal/RN, 2016. 

Espessura epitelial n Mediana Q25-Q75 Ranks U p 

Atrófico 14 149996,0 107099,8-177689,0 16,00 119,0 0,074 

Hiperplásico 26 171475,4 140348,2-236387,5 22,92   

n: Número de casos; CD: Cisto Dentígero; CR: Cisto Radicular; Q25-Q75: Quartis 25 e 75; 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

 

 

- Correlação entre a Densidade de Mastócitos com a Densidade Microvascular, a Área 

Microvascular e o Perímetro Microvascular 

 

 

Foram analisadas possíveis correlações entre a DMC e a DMV, a AMV e o PMV. Nos 

CDs inflamados, o teste de correlação de Spearman revelou haver moderada correlação 

positiva entre a DMC e a AMV (r = 0,660; p = 0,002) e entre a DMC e o PMV (r = 0,634; p = 



59 

 

0,003). Para os CRs, o teste de correlação de Spearman revelou não existir correlação 

estatisticamente significativa entre a DMC e as avaliações imunoistoquímicas do CD34 

(Tabela 15). 

 

 

Tabela 15. Avaliação da Densidade de Mastócitos com a Densidade Microvascular, Área 

Microvascular e o Perímetro Microvascular. Natal/RN, 2016. 

Tipo de lesão n r p 

Cisto dentígero inflamado    

DMC x DMV 20 0,129 0,587 

DMC x AMV 20 0,660 0,002 

DMC x PMV 20 0,634 0,003 

Cisto radicular    

DMC x DMV 20 0,187 0,429 

DMC x AMV 20 0,179 0,450 

DMC x PMV 20 0,209 0,376 

n: número de casos; r: valor estatístico para o coeficiente de correlação de Spearman; 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 
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Figura 1. CD inflamado exibindo intenso infiltrado inflamatório (H/E; Barra = 200 µm). 

 

 

Figura 2. CR exibindo intenso infiltrado inflamatório (H/E; Barra = 200 µm). 
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Figura 3. CD inflamado exibindo epitélio de revestimento do tipo hiperplásico (H/E; Barra = 

200 µm). 

 

 

Figura 4. CR exibindo epitélio de revestimento do tipo hiperplásico (H/E; Barra = 200 µm). 
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Figura 5. CD inflamado. Fotomicrografia demonstrando a imunoexpressão dos mastócitos 

triptase-positivos (HiDef; Barra = 200 µm). 

 

 

Figura 6. CR. Fotomicrografia demonstrando a imunoexpressão dos mastócitos triptase-

positivos (HiDef; Barra = 200 µm). 
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Figura 7. CD inflamado. Fotomicrografia demonstrando o padrão da imunoexpressão do 

anticorpo anti-CD34 (HiDef; Barra = 200 µm). 

 

 

Figura 8. CR. Fotomicrografia demonstrando o padrão da imunoexpressão do anticorpo anti-

CD34 (HiDef; Barra = 200 µm). 
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Figura 9. CD inflamado. Fotomicrografia demonstrando o padrão da imunoexpressão do 

anticorpo anti-CD34 em espécime com moderado infiltrado inflamatório (HiDef; Barra = 200 

µm). 

 

 

Figura 10. CR. Fotomicrografia demonstrando o padrão da imunoexpressão do anticorpo 

anti-CD34 em espécime com moderado infiltrado inflamatório (HiDef; Barra = 200 µm). 
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Figura 11. CD inflamado. Fotomicrografia demonstrando o padrão da imunoexpressão do 

anticorpo anti-CD34 em espécime com intenso infiltrado inflamatório (HiDef; Barra = 200 

µm). 

 

 

Figura 12. CR. Fotomicrografia demonstrando o padrão da imunoexpressão do anticorpo 

anti-CD34 em espécime com intenso infiltrado inflamatório (HiDef; Barra = 200 µm). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Os cistos são provavelmente as lesões intraósseas mais comuns dos maxilares, dentre 

esses os CRs e os CDs representam, como um grupo, as lesões císticas de maior frequência 

dos maxilares, contudo sua etiopatogenia e mecanismos de desenvolvimento e crescimento 

ainda não estão totalmente esclarecidos (MOSQUEDA-TAYLOR et al., 2002; OCHSENIUS 

et al., 2007; DE SOUZA et al., 2010). Uma dessas questões incertas é a participação de 

células inflamatórias e imunológicas no desenvolvimento dessas lesões. 

 Os mastócitos têm sido associados a reações de hipersensibilidade e interações com 

células linfocíticas em lesões periapicais, além da remodelação de tecidos durante o 

crescimento de cistos odontogênicos, em particular os CDs e CRs (TERONEN et al., 1996; 

DE OLIVEIRA-RODINI et al., 2004; DRAZIC et al., 2010). A versatilidade dos mastócitos 

em processos alérgicos e na resposta imune inata é bem reconhecida, no entanto, a sua 

participação na patogênese dessas lesões não é totalmente explicada (DE OLIVEIRA-

RODINI et al., 2004). Tem sido previamente sugerido que os produtos da degranulação dos 

mastócitos podem estar associados com o aumento da destruição da matriz extracelular na 

parede cística e com a estimulação da produção de citocinas, facilitando assim a expansão 

dessas lesões (CHATTERJEE et al., 2008). 

Considerando que os mastócitos não são reconhecidos facilmente por técnicas de 

coloração em hematoxilina e eosina, e que podem ser confundidos com uma variedade de 

outras células (LI, 2001), optou-se avaliar essas células por meio da detecção 

imunoistoquímica através de anticorpos contra os constituintes dos grânulos de proteína 

expressos por estas células, tal como a triptase, uma protease neutra da serina presente 

exclusivamente em grânulos proteicos de mastócitos humanos (DRAZIC et al., 2010). A 

triptase representa uma subfamília de proteases tipo tripsina que são armazenadas em 

grânulos de secreção dos mastócitos de todos os mamíferos. Estas enzimas são liberadas 

juntamente com outros mediadores de matriz extracelular após ativação/degranulação dos 

mastócitos (FIORUCCI; ASCOLI, 2004). Os anticorpos monoclonais (clones AA1 e G3) 

específicos para triptase de mastócitos humanos, desenvolvidos para secções embebidas em 

parafina, são utilizados para a identificação dos mesmos, sendo um método comprovado por 

ser sensível e específico para estas células (LI, 2001; CAUGHEY, 2007). 
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 Alguns estudos com foco na presença dos mastócitos, em lesões periapicais e cistos 

odontogênicos, usando diferentes técnicas de histoquímica e imunoistoquímica têm sido 

publicados (NETTO et al., 2012; PATIDAR et al., 2012; KOUHSOLTANI et al., 2015).  

Netto et al. (2012) encontraram número médio significativamente maior na 

imunoexpressão dos mastócitos quando comparados a técnica por histoquímica por azul de 

toluidina, além de observarem maior quantidade dos mesmos em lesões inflamadas, sugerindo 

indicar a participação destas células na resposta inflamatória em lesões odontogênicas. De 

maneira semelhante, contudo através de avaliação por coloração com azul de toluidina, 

Patidar et al. (2012) encontraram número de mastócitos significativamente maior em CRs, 

CDs e ceratocistos odontogênicos, sucessivamente. Os autores sugerem que os mastócitos 

degranulados desempenhem um papel na patogênese e expansão de cistos, e ainda, sugerem o 

uso de drogas terapêuticas a fim de bloquear a secreção dessas células para impedir a 

inflamação.  Kouhsoltani et al. (2015) similarmente observaram, através de detecção 

imunoistoquímica com o anticorpo anti-triptase, número significativamente maior de 

mastócitos nos CRs quando comparados aos CDs e aos ceratocistos odontogênicos.  

Neste sentido, em nossa pesquisa, a avaliação imunoistoquímica dos mastócitos 

revelou número significativamente maior de mastócitos triptase-positivos nos CRs em 

comparação aos CDs inflamados.  Adicionalmente, os resultados do presente estudo sugerem 

que o maior número de mastócitos triptase-positivos observado em CRs comparado aos CDs 

inflamados é proporcional a atividade biopatológica dessas lesões (ANDRADE et al., 2013). 

Tendo em vista que as doenças periapicais são dinâmicas e o estímulo antigênico presente nos 

elementos com necrose pulpar podem explicar a variabilidade na composição do infiltrado 

inflamatório e as consequentes diferenças entre os resultados. A proximidade com os 

estímulos antigênicos bacterianos advindos da necrose pulpar, a alta permeabilidade do 

epitélio não ceratinizado ou até mesmo indiretamente as citocinas inflamatórias geradas pelas 

células residentes, podem induzir a expressão dos mastócitos, particularmente nos CRs (TSAI 

et al., 2004).  

Em razão de alguns estudos encontrarem associações da expressão imunoistoquímica 

da triptase com o grau do infiltrado inflamatório das lesões císticas (TERONEN et al., 1996; 

LIMA et al., 2011), todos os casos da presente pesquisa foram classificados 

morfologicamente quanto à intensidade do infiltrado inflamatório para que posteriormente 

esses dados fossem relacionados com a imunoexpressão das moléculas estudadas. Nesta 

perspectiva, a análise revelou que os casos de CDs e CRs apresentaram infiltrado inflamatório 

intenso (65,0% e 95,0%, respectivamente) ou moderado (35,0% e 5,0%, respectivamente). 
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Estes dados estão em consonância com outras pesquisas que encontraram maiores números de 

casos com intenso infiltrado inflamatório tanto em CDs inflamados quanto em CRs, sendo a 

maior proporção nos últimos casos (ANDRADE et al.,2013; NETTO et al., 2012).  

Em relação à análise da imunoexpressão da triptase comparada a intensidade do 

infiltrado inflamatório, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre a 

DMC e a intensidade do infiltrado. Shiromany et al. (2014) observaram que os CRs 

apresentaram uma maior porcentagem de mastócitos e uma menor porcentagem de células 

inflamatórias em comparação aos GPs. Numerosos mastócitos degranulados foram 

observados na parede fibrosa do que no infiltrado inflamatório dos cistos periapicais, 

indicando que essas células estão ativas nestas áreas. Considera-se que os mastócitos 

contribuem para a formação de tecido fibroso pela produção de ácido hialurônico. Além disso, 

existem pressupostos que essas células intensificam o crescimento das fibras do colágeno 

pelos efeitos da heparina. Tem sido demonstrado que os mastócitos ativam os fibroblastos 

através da ação da triptase que estimula a síntese de colágeno pelo RNAm e promove a 

formação do mesmo pelos fibroblastos. Os mastócitos assim como os fibroblastos podem 

aderir à fibronectina e esta interação pode ter possíveis papéis em processos tais como a 

fibrose. Além disso, tem sido demonstrado que a administração de estabilizadores dos 

mastócitos pode atrasar ou atenuar a formação de tecido fibroso em adesões peritoneais 

(PERRINI et al., 2004). Diferentemente do observado em outras pesquisas que especularam 

que a participação dos mastócitos, em lesões odontogênicas, esteja diretamente associada com 

a presença da inflamação (TERONEN et al., 1996; LIMA et al., 2011). 

 Os espécimes de CDs inflamados e CRs foram, ainda, avaliados quanto à espessura do 

revestimento epitelial, pois, segundo alguns autores, o estado do epitélio tem sido sugerido 

como um parâmetro histológico confiável de atividade biológica e/ou inatividade do 

crescimento cístico. Em lesões quiescentes (epitélio atrófico), não se observa crescimento 

cístico apesar da presença de antígenos e enzimas capazes de induzir respostas imunes, 

proliferação epitelial e reabsorção óssea (MOREIRA et al, 2000). Cury et al. (1998) 

observaram um aumento da porcentagem de células CD30+ em CRs com epitélio 

hiperplásico, indicando uma predominância do fenótipo Th2 nessas lesões em períodos 

presumidos de crescimento ativo.  

No presente estudo, a classificação do epitélio foi realizada em campos histológicos 

representativos atróficos ou hiperplásicos. De maneira igualitária, os CDs inflamados e os 

CRs revelaram maior frequência de casos com epitélio hiperplásico (n = 26; 65,0%), quando 

comparados com as lesões císticas com epitélio atrófico (n = 14; 35,0%). Assim como, no que 
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se refere à análise da DMC em relação à espessura do revestimento epitelial das lesões 

císticas, não observamos diferenças estatisticamente significativas entre a imunopositividade 

dos mastócitos e o tipo de revestimento epitelial cístico. Corroborando com os estudos de 

outros autores (ANDRADE et al., 2012; PEIXOTO et al., 2012; COSTA-NETO et al., 2015), 

que não encontraram diferenças estatisticamente significativas entre as proliferações epiteliais 

císticas atrófica e hiperplásica e a imunopositividade de proteínas, indicando que outros 

estudos são necessários para melhor avaliação e correspondência dessas características com os 

revestimentos epiteliais císticos do tipo ativo (epitélio hiperplásico) e quiescente (epitélio 

atrófico) das lesões císticas odontogênicas. 

Várias pesquisas têm relacionado, funcionalmente, os mastócitos ao processo de 

angiogênese e sua participação parece estar relacionada com os componentes granulares que 

são liberados após a sua degranulação (RIBATTI et al., 2004; CRIVELLATO et al., 2008; 

RIBATTI; CRIVELLATO, 2012). A presença de mastócitos, por exemplo, em lesões 

periapicais pode estar relacionada com a progressão de danos na vasodilatação, produção de 

proteoglicanos, resposta angiogênica, síntese de colágeno, regulação da inflamação, 

reabsorção óssea e aumento do fluido cístico (LEDESMA-MONTES et al., 2004; RODINI et 

al., 2004). 

Fonseca-Silva et al. (2012) encontraram mastócitos predominantemente situados em 

posição perivascular em GPs e CRs, sugerindo que esta localização pode estar relacionada 

com as funções dessas células em reações destrutivas ou na reparação dos tecidos periapicais 

de granulomas e cistos. Os mastócitos que ricos em metaloproteases, como a triptase e o 

ativador do plasminogênio, contribuem para a degradação da matriz extracelular 

(HIROMATSU; TODA, 2003).  

Na cavidade bucal, tem sido sugerido que há envolvimento dos mastócitos na indução 

de fibrose e modulação da função das células endoteliais na hiperplasia fibrosa inflamatória e 

fibroma de células gigantes (SANTOS et al., 2011), bem como uma evidência que descreve o 

aumento paralelo entre mastócitos triptase-positivos e angiogênese na mucosa oral normal, 

displasia epitelial e carcinoma de células escamosas (IAMAROON et al., 2003). Além disso, 

os mastócitos podem atuar diretamente por estimular a migração e proliferação de células 

endoteliais ou indiretamente através da degradação da matriz do tecido conjuntivo e ativação 

de colagenases para prover espaço para a formação de brotos neovasculares (HIROMATSU, 

TODA, 2003; GALLI, TSAI, 2008). Tais eventos favorecem a revascularização do tecido 

danificado e a deposição de colágeno, além da remodelação da matriz, caracterizando o seu 

papel reparador (RAO, BROWN, 2008). 
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Alguns pesquisadores têm investigado a correlação entre os mastócitos e a DMV em 

lesões periapicais crônicas e em lesões de vários locais do corpo (SHARMA et al., 2010; 

MOHSENI et al., 2010; LIMA et al., 2011; FONSECA-SILVA et al., 2012; MONDAL et al., 

2014; KOUHSOLTANI et al., 2015). No presente estudo, a mediana da DMV foi 

significativamente maior nos CRs quando comparada aos CDs inflamados. Esse achado 

corrobora o estudo realizado por Kouhsoltani et al. (2015), que também encontrou maior 

DMV nos CRs quando comparada aos CDs e ceratocistos odontogênicos, reforçando a relação 

entre a angiogênese e a etiologia inflamatória do CR.  

Dentre os nossos resultados, ao avaliarmos a correlação entre a DMC e a DMV entre 

as lesões estudadas, não foi observada diferença estatisticamente significativa e isso pode ser 

atribuído à metodologia adaptada de Lima et al. (2011), em que não foi considerado os 

diversos estratos como nos trabalhos de Marçal et al. (2010), Netto et al. (2012), Patidar et al. 

(2012) e Kouhsoltani et al. (2015). Esses autores avaliaram a expressão de mastócitos triptase-

positivos em diferentes estratificações císticas e encontraram resultados distintos. Os estudos 

de Marçal et al. (2010), Patidar et al. (2012) e Kouhsoltani et al. (2015) revelaram maior 

expressão do marcador no estrato superficial, enquanto o estudo de Netto et al. (2012) 

encontrou maior expressão na porção profunda. 

De acordo com Li et al. (2006), a angiogênese é um processo que não apenas necessita 

de vários fatores de crescimento vasculares, mas também requer a degradação da membrana 

basal vascular e a remodelação da matriz extracelular para permitir que as células endoteliais 

migrem para os tecidos circundantes. A presença de mastócitos degranulados, no estudo de 

SHIROMANY et al. (2014), especulou o possível papel dos mesmos na formação do tecido 

fibroso, bem como na degradação e na presença de um maior número de células degranuladas 

na periferia (área fibrosa), sugerindo que existe remodelação contínua da cápsula de tecido 

conjuntivo, tendo como resultado final a fibrose.  

Tem sido relatado que o aumento da DMV está associada a elevados níveis de 

inflamação em lesões císticas (GRAZIANI et al., 2006). No presente estudo, encontramos 

uma associação positiva entre a DMV e a intensidade do infiltrado inflamatório, onde o 

número de vasos sanguíneos CD34+ aumenta com o grau do infiltrado inflamatório. Nossos 

resultados estão de acordo com estudos anteriores (ARTESE et al., 2002; LEONARDI et al., 

2003; GRAZIANI et al., 2006; JURISIC et al., 2008; NONAKA et al., 2008; ZIZZI et al., 

2012) onde lesões classificadas com menores graus de infiltrado inflamatório apresentaram 

índice angiogênico menor e o aumento da imunoexpressão do CD34 esteve relacionado a um 

aumento do grau do infiltrado inflamatório. Esta constatação sugere que a angiogênese pode 
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ser responsável pelo transporte de células pró-inflamatórias para as lesões císticas e para o 

fornecimento de nutrientes e oxigênio para os tecidos inflamados (KARAMYSHEVA, 2008). 

Os mastócitos têm sido mostrados por expressar receptores de neuropeptídeos, que 

podem ativa-los a induzir a produção de citocinas e liberação de mediadores (KULKA et al., 

2008). Zizzi et al. (2012) encontraram uma correlação significativa entre a angiogênese e 

células T e T auxiliares, sugerindo que esta interação positiva entre neoangiogênese e 

inflamação poderia ser determinada pela liberação de várias citocinas, incluindo a IL-1α ou 

fator de necrose tumoral – α, moléculas inflamatórias envolvidas na regulação e crescimento, 

em particular, dos CRs. 

Embora não tenhamos encontrado associação entre a AMV e o PMV com as lesões 

císticas, graus de infiltrado inflamatório e revestimento epitelial, encontramos correlação 

estatisticamente significativa entre a DMC com a área e o perímetro dos vasos nos CDs 

inflamados. Esses resultados nos fazem acreditar em uma provável participação dos 

mastóctios no processo da angiogênese em cistos odontogênicos. Segundo observado por 

Lima et al. (2011), uma maior quantidade de lesões com maior concentração de mastócitos 

triptase-positivos mostrou associação com vasos CD34+ ao invés de vasos CD105+, presentes 

em vasos neoformados, nos permitindo inferir que essas células também estão envolvidas na 

manutenção da arquitetura vascular. 

Face ao exposto, entendemos que o papel dos mastócitos ainda não está 

completamente elucidado, mas frente aos nossos resultados acreditamos na sua participação 

em diferentes etapas da angiogênese associada à inflamação dos CRs e CDs. Investigar o 

papel dos mastócitos constitui uma estratégia e alternativa para o tratamento não cirúrgico 

dessas lesões. 
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7 CONCLUSÕES 

  

Com base nos resultados obtidos por este estudo, pode-se concluir que: 

1. A expressão imunoistoquímica dos mastócitos, analisada através do anticorpo anti-

triptase, foi observada em todos os casos de CRs e CDs inflamados, indicando que 

essas células participam na manutenção da resposta inflamatória desses cistos 

odontogênicos, especialmente dos CRs. 

2. A densidade microvascular (DMV), avaliada através da expressão imunoistoquímica 

do anticorpo anti-CD34, se apresentou significativamente maior nos CRs quando 

comparada aos CDs inflamados, no entanto não apresentou correlação com a DMC, 

não sendo possível estabelecer relação direta com a angiogênese. 

3. Elevados níveis de infiltrado inflamatório estão relacionados com o aumento da DMV 

nos CRs e CDs inflamados, configurando um papel importante na angiogênese e, por 

conseguinte, na patogenia dessas lesões císticas odontogênicas. 

4.  A correlação positiva entre a densidade dos mastócitos (DMC) com a área 

microvascular (AMV) e o perímetro microvascular (PMV), nos cistos dentígeros 

inflamados, sugere a participação dessas células em algumas etapas da angiogênese 

dessas lesões. 
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"Não devemos julgar a vida dos outros, porque cada um de nós sabe de sua própria dor e 
renúncia. Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que seu caminho é 
o único."  

Paulo Coelho 
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APÊNDICE A – Ficha para coleta de dados morfológicos 

Cisto radicular (   ) Cisto dentígero inflamado (   )  

Nº do 
caso 

Intensidade do infiltrado 
inflamatório 

Espessura do revestimento epitelial 

Leve Moderado Intenso Atrófico Hiperplásico 
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APÊNDICE B – Ficha para coleta de dados imunoistoquímicos (Triptase e CD34)  

Cisto radicular (   ) Cisto dentígero inflamado (   ) 
Triptase/DMC (   ) CD34/DMV (   ) 

 

Caso 
Quantidade de células/vasos imunomarcados por campo 

1 2 3 4 5 
Média + T % + T % + T % + T % + T % 
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APÊNDICE C – Ficha para coleta de dados imunoistoquímicos (CD34/PMV)  

Cisto radicular (   ) Cisto dentígero inflamado (   ) 
 

Caso 
Quantidade de células imunomarcadas por campo 

1 2 3 4 5 Média 
Final T Média T Média T Média T Média T Média 
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ANEXO 1 – Parecer do comitê de ética em pesquisa / Natal-RN, UFRN 
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