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RESUMO 



RESUMO 

 

Introdução: Os cistos radiculares (CRs) e os granulomas periapicais (GPs) se 

desenvolvem em resposta aos mediadores inflamatórios da necrose da polpa. Os 

macrófagos desempenham um importante papel na etiopatogenia dessas lesões e 

estão envolvidos na resposta protetora do hospedeiro, bem como, na perpetuação 

das reações inflamatórias. A infiltração das subpopulações de macrófagos M1 e M2 

dentro dos sítios de inflamação crônica permite a fagocitose de agentes estranhos, a 

liberação de mediadores químicos e ainda podem atuar como células apresentadoras 

de antígenos. Objetivo: Identificar as subpopulações de macrófagos M1/M2 nos CRs 

e GPs e relacioná-los com aspectos clínicos e morfológicos. Material e Métodos: 

Foram realizadas análises clínica, histopatológica e imunoistoquímica em 30 CRs e 

30 GPs. A subpopulação de macrófagos M1 foi avaliada pelos percentuais de 

imunomarcação do CD68 associado à citocina pró-inflamatória TNF-α e a 

subpopulação de macrófagos M2, pelo seu anticorpo específico CD163. 

Características clínicas, radiográficas, sintomatologia, tratamento, parâmetros 

morfológicos das lesões foram coletados e para análise estatística foi adotado um 

nível de significância de 95%. Resultados: A razão das células CD68+/CD163+ foi 

maior nos CRs (mediana = 1,22; p = 0,002), somado a isso, os maiores escores de 

imunoexpressão pelo TNF-α foram encontrados nos CRs (p = 0,018); Nos GPs, a 

razão CD68+/CD163+ foi menor e associado com uma maior imunoexpressão das 

células CD163+ (mediana = 1,02; p<0,001). Além disso, as células CD68+ tiveram 

maiores percentuais de imunoexpressão em CRs com tamanhos menores (p = 0,034). 

Conclusão:  A maior imunoexpressão do CD68 associado ao TNF-α em CRs sugere 

a maior diferenciação para um fenótipo M1 neste tipo de lesão. A maior 

imunoexpressão do CD163 nos GPs configurou a maior diferenciação para um 

fenótipo M2. Portanto, o estado pró-inflamatório promovido pelos macrófagos M1 está 

relacionado com o surgimento e manutenção dos CRs, por outro lado, o estado 

imunomodulatório dos macrófagos M2 está relacionado com o desenvolvimento dos 

GPs. 

 

Palavras-chave: cisto radicular; granuloma periapical; macrófagos.  



  

ABSTRACT 



ABSTRACT 

 

Introduction: Radicular cysts (RCs) and periapical granulomas (PGs) develop in 

response to inflammatory mediators from pulp necrosis. Macrophages play an 

important role in the etiopathogenesis of these lesions and are involved in the 

protective response of the host as well as in the perpetuation of inflammatory reactions. 

The infiltration of macrophages subpopulations M1 and M2 into sites of chronic 

inflammation allows the phagocytosis of foreign agents, the release of chemical 

mediators and may also act as antigen-presenting cells. Aim: To identify the 

subpopulations of macrophages M1/M2 in RCs and PGs, additionally relates them to 

clinical and morphological aspects. Material and Methods: A clinic, histopathologic 

and immunohistochemical analysis were performed on 30 RCs and 30 PGs. The M1 

macrophages subpopulation was evaluated by the percentages of CD68 

immunostaining associated with the TNF-α inflammatory cytokine and the M2 

macrophages subpopulation by its specific CD163 antibody. Clinical, radiographic, 

symptomatology, treatment and morphological parameters of the lesions were 

collected and a statistical significance level of 95% was adopted for statistical analysis. 

Results: The ratio of CD68+/CD163+ cells was higher in the RCs (median=1.22, 

p=0.002), and the highest TNF-α immunostaining scores were found in the RCs 

(p=0.018); in the PGs, the CD68+/CD163+ ratio was lower and associated with a 

greater CD163+ immunostaing (median=1.02, p<0.001). In addition, CD68+ cells had 

higher percentages of immunostaining in RCs with smaller sizes (p=0.034). 

Conclusion: The increased CD68 immunostaining associated with TNF-α cytokine in 

RCs suggests the greatest differentiation for a M1 phenotype. The greater CD163 

immunostaining in PGs provide greater differentiation for the M2 phenotype. Therefore, 

the inflammatory state promoted by the M1 macrophages is related to appearance and 

maintenance of RCs, on the other hand, the immunomodulatory state of the M2 

macrophages is related to the development of PGs. 

 
Keywords: Radicular Cyst; Periapical Granuloma; Macrophages.  
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quimiocinas do tipo 1. 

 CCR2 Do inglês chemokine receptor type 2, traduzido como receptor de 

quimiocinas do tipo 2. 

 CCR5 Do inglês chemokine receptor type 5, traduzido como receptor de 

quimiocinas do tipo 5. 

 CD11c Do inglês cluster of Differentiation 11c, traduzido como grupo de 

diferenciação 11c, também conhecido como integrina alfa X e marca 

células dendriticas derivadas de monócitos.  

 CD68 Do inglês cluster of Differentiation 68, traduzido como grupo de 

diferenciação 68 e é expressada em monócitos/macrófagos. 

 CD163 Do inglês cluster of Differentiation 163, traduzido como grupo de 
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/CCL3 

Do inglês macrophage Inflammatory Protein 1alpha/ Chemokine (C-C 

motif) ligand 3, traduzido como Proteína inflamatória de macrófagos alfa 
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/CCL4 

Do inglês macrophage Inflammatory Protein-1 beta/ chemokine (C-C 

motif) ligand 4, traduzido como proteína inflamatória de macrófagos 

beta 1, também conhecida como Ligante 4 de quimiocinas CC. 

 MRC1 Do inglês manose receptor C-type 1, traduzido como receptor de 

manose tipo C1. 
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 PGE2 Prostaglandinas E2 
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Do inglês regulated on activation normal T cell expressed and secreted/ 

Chemokine (C-C motif) ligand 5, traduzido como reguladoras na 

ativação das células T normais expressadas e secretadas. 

 REM Restos Epiteliais de Malassez. 

 TCD4+ Linfócito T auxiliar ativado 

 TCD8+ Linfócito T citotóxico ativado 

 TGF-ß Do inglês transforming growth factor beta, traduzido como fator de 

crescimento transformante do tipo ß   

 Th Células T auxiliares 

 TRAIL Do inglês tumour necrosis factor–related apoptosis-inducing ligand, 

traduzido como ligante indutor da apoptose relacionado ao TNF- α. 



 Treg Células T regulatórias 

 TNF- α Do inglês tumor necrosis factor, traduzido como fator de necrose 

tumoral alfa 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS DAS LESÕES 

 

1.1.1 Cisto radicular 

 

Os cistos radiculares (CRs) são descritos como cistos odontogênicos 

inflamatórios de origem endodôntica, os quais possuem uma cavidade patológica 

totalmente ou parcialmente revestida por epitélio, mantendo contato com o ápice da 

raiz lesada (ÁLVARES et al., 2017). Os CRs podem surgir do tecido de granulação no 

ápice radicular, sob o qual o processo inflamatório estimula a proliferação epitelial e, 

concomitantemente, esse cisto é circundado por uma cápsula fibrosa (BERNARDI et 

al., 2015; CASSANTA et al., 2017). 

A etiopatogenia dos CRs inclui três fases: a iniciação, formação cística e 

crescimento ou expansão cística. A iniciação dos CRs é devida a proliferação epitelial 

dos restos epiteliais de Malassez (REM), restos epiteliais da bainha de Hertwig e dos 

restos epiteliais colunar ciliado do seio maxilar, em seguida, o estímulo inflamatório 

induz esses restos epiteliais recobrirem o lúmen de tais lesões, conferindo a fase de 

formação cística (WOO, 2013; XIONG et al., 2013). 

O crescimento ou expansão dos cistos é devida à permeabilidade do exsudato 

através da cavidade cística gerada pela necrose das células epiteliais centrais (teoria 

da pressão osmótica). Porém, o processo de desenvolvimento pode ser dinâmico e 

incluir vários eventos, tais como a habilidade proliferativa do tecido epitelial para 

envolver a área do abscesso (teoria do abscesso) ou os REM podem adquirir 

propriedades antigênicas com expressão de moléculas que, anteriormente, no seu 

estado quiescente não eram produzidas, ocorrendo uma reação cruzada entre os 

antígenos das células epiteliais e os de origem bacteriana pelos anticorpos, sistema 

complemento, células natural killers (NK) e linfócitos T citotóxicos (teoria imunológica) 

(LORETO et al., 2013). 

Histologicamente, o CR é caracterizado por uma cavidade patológica revestida 

por epitélio pavimentoso estratificado, geralmente, não ceratinizado. Entretanto 

células mucosas dispersas e áreas de epitélio pseudoestratificado colunar ciliado 

podem ser encontrados. O lúmen cístico pode ser preenchido por fluido, cristais de 
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colesterol e restos celulares. Esses restos celulares atraem mais fluido para dentro do 

lúmen cístico, levando ao aumento da pressão osmótica interna e, consequentemente, 

à expansão do cisto. O revestimento epitelial pode apresentar calcificações lineares 

ou em forma de arco, chamadas de corpúsculos de Rushton. A cápsula cística 

consiste de tecido conjuntivo fibroso denso com infiltrado inflamatório, 

predominantemente, crônico mononuclear contendo linfócitos, plasmócitos, 

macrófagos, mastócitos e eosinófilos. Embora, células da resposta aguda, tais como 

os neutrófilos, também podem ser encontrados. Calcificações distróficas, cristais de 

colesterol com células gigantes multinucleadas também podem estar presentes na 

cápsula (NEVILLE et al., 2016). 

A formação de um lúmen cístico pelas células dos REM parece ser um processo 

seletivo que poderia ser influenciado pelos macrófagos. A polarização em macrófagos 

M1 na inflamação periapical poderia ser a razão para a formação do CR, uma vez 

que, os macrófagos podem interagir diretamente com essas células induzindo a sua 

proliferação ou através da liberação de citocinas pró-inflamatórias, tais como, IL-1 e 

IL-6 que representam um estímulo de crescimento para as células dos REM, as quais, 

estão normalmente quiescentes no tecido perirradicular, mas quando são 

reconhecidas e ativadas adquirem propriedades de células-tronco. Em virtude disto, 

os macrófagos poderiam estar associados e explicar a teroria imunológica de 

formação dos CRs (WEBER et al., 2017). 

A microbiota das raízes infectadas também pode influenciar na polarização dos 

macrófagos e na formação dos CRs. O lipopolissacarídeo (LPS) bacteriano é um 

importante estímulo para a polarização em macrófago M1. Consequentemente, a 

composição da flora bacteriana endodôntica poderia modular a polarização de 

macrófagos periapicais e com isso influenciar no desenvolvimento de CRs (LI; HSU; 

MOUNTZ, 2013; WEBER et al., 2017). 

Quando presentes no sítio da inflamação, os macrófagos têm papel central na 

regulação da destruição do tecido lesionado e reparo, no início da imunidade inata, 

não-especifica, assim como, na regulação da imunidade adquirida antígeno-especifica 

(MANTOVANI et al., 2012). 
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1.1.2  Granuloma periapical 

 

O granuloma periapical (GP) é uma lesão inflamatória crônica localizada no 

periápice dentário de um dente não-vital. Histopatologicamente, é constituído por um 

tecido de granulação, circundado por uma parede de tecido conjuntivo fibroso. O 

tecido de granulação é composto por um infiltrado inflamatório constituído por 

linfócitos T e B, neutrófilos polimorfonucleares (PMNs), macrófagos, células 

dendríticas (DCs), plasmócitos, células NK, eosinófilos e mastócitos presentes em 

diferentes proporções (MARTÍN-GONZÁLES et al., 2015; NEVILLE et al., 2016; 

ÁLVARES et al., 2017). Podemos encontrar na parede dos GPs corpúsculos de 

Russel (aglomerado de imunoglobulinas), corpúsculos de pironina (agrupamentos de 

partículas ligeiramente basofílicas presentes junto com o infiltrado plasmocítico) e 

células gigantes multinucleadas (NEVILLE et al., 2016). 

O infiltrado inflamatório constitui aproximadamente 50% das células presentes 

nos GPs. Células não-inflamatórias do tecido conjuntivo, incluindo fibroblastos e 

células endoteliais vasculares compõem o restante. Durante a inflamação periapical, 

as células do hospedeiro liberam vários mediadores químicos no tecido periapical, 

como citocinas pró-inflamatórias e fatores de crescimento através das respostas 

imunes inata e adaptativa (OMOREGIE et al., 2011). 

Entre as células do hospedeiro que atuam na resposta imune, os macrófagos 

merecem destaque. Eles tem mostrado expressar receptores de quimiocinas CC: 

CCR1, CCR2 e CCR5. Os principais quimioatraentes e ativadores para macrófagos 

são: proteína quimiotática para monócito-3 (MCP-3), fator estimulador de colônias 

para granulócitos e macrófagos (GM-CSF), proteína inflamatória de macrófagos alfa 

1 (MIP-1α/CCL3), proteína inflamatória de macrófagos beta 1 (MIP-1β/CCL4), fator de 

crescimento transformante do tipo ß (TGF-ß), Substância P (SP), peptídeo 

relacionado ao gene da calcitonina (CGRP), leucotrieno B4 (LTB4), lipopolissacarídeo 

(LPS), interferon gama (IFN-γ) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) (GRAUNAITE, 

I; LODIENE, G; MACIULSKIENE, V., 2012). Seu recrutamento dentro das lesões de 

GPs pode ser devido à presença de quimiocinas, tais como MIP-1 alfa/CCL3 (ligante 

de CCL1), MCP-1/CCL2 (ligante CCL2) e RANTES/CCL5 (ligante CCL5) 

(GRAUNAITE; LODIENE; MACIULSKIENE, 2012; MANTOVANI et al., 2012). 
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No estudo realizado por Poswar et al. (2015), os autores analisaram a presença 

das quimiocinas e os receptores envolvidos no recrutamento de células do sistema 

imune, através da bioinformática, nos GPs e CRs. Encontraram uma relação entre 

RANTES/CCL5 (ligantes CCR5) e o recrutamento de células TCD4+ e CD68+ 

(macrófagos), enquanto que MIP1-alfa/CCL3 (ligantes CCR3) foram relacionados com 

a população TCD8+.  

As células TCD4+ , também chamadas de linfócitos T auxiliares podem ser 

polarizados em Th1,Th2 e Th17. O subgrupo Th1 é induzido por microrganismos e 

ativam os fagócitos pela liberação de IFN-γ, TNF-α e IL-10; os linfócitos Th2 atuam 

nas respostas alérgicas e parasitárias, inibe as respostas Th1 e ativa alternativamente 

os macrófagos para o reparo tecidual através da liberação de interleucinas 4 e 13; os 

linfócitos Th17 estão relacionados na destruição de bactérias extracelulares e 

recrutamento de neutrófilos para os locais da infecção (KUMAR; ABBAS; ASTER, 2013). 

 

1.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O INFILTRADO INFLAMATÓRIO 

 

1.2.1  Resposta imune inata 

 

O reconhecimento inato dos produtos bacterianos é um dos maiores 

mecanismos de defesa do hospedeiro contra a infecção periapical. Além disso, as 

células do sistema imune inato, incluindo neutrófilos, macrófagos e eosinófilos 

desempenham um papel central na patogênese da infecção (OLIVEIRA et al., 2014). 

Os microrganismos provenientes dos canais infectados, predominantemente, 

anaeróbios gram-negativos, produzem LPS, uma endotoxina que se acumula em altas 

concentrações na área periapical. Uma vez que o fator patogênico invade a área 

periapical, duas linhas de células de defesa fagocíticas são formadas, uma dentro da 

área, próximo ao ápice, nos quais os PMNs predominam e outra ao redor da área, em 

que os macrófagos são vistos (TEIXEIRA-SALUM et al., 2010; GRAUNAITE; 

LODIENE; MACIULSKIENE, 2012). 

Os neutrófilos PMNs são a primeira linha de defesa do sistema imune inato para 

debelar a infecção periapical e estas células estão, principalmente, presentes nas 

periodontites apicais agudas possuindo uma meia-vida curta de aproximadamente 7 

dias. Conforme a infecção do canal radicular progride e não é removida pelo 
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tratamento endodôntico, observa-se um predomínio de células com uma meia-vida 

maior (macrófagos teciduais) e que possuam memória imunológica, constituindo o 

infiltrado inflamatório crônico (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2015). Tal fato é 

observado na cápsula dos CRs que é infiltrada, predominantemente, por células 

inflamatórias crônicas (BERNARDI et al., 2015). 

Os macrófagos constituem as células dominantes da inflamação crônica. São 

células teciduais derivadas dos monócitos no sangue circulante após sua emigração 

da corrente sanguínea e fixação nos tecidos. Estas células são capazes de fagocitar 

quase todo agente estranho e a sua migração dura por um longo período de tempo, 

pois possuem uma meia-vida de vários meses a anos atuando como verdadeiras 

sentinelas nesses locais (KUMAR; ABBAS; ASTER, 2013).  

Outro papel desempenhado por essas células são as de servir como células 

apresentadoras de antígenos (APCs) nos passos iniciais de indução da imunidade 

adquirida, os quais processam o antígeno e apresentam-no a clones antígeno-

específico dos linfócitos T auxiliar por um processo envolvendo o reconhecimento 

pelos linfócitos de uma molécula do complexo maior de histocompatibilidade de classe 

2 (MHC II) nos macrófagos (BRACKS et al., 2014). 

Os macrófagos podem ser polarizados em dois diferentes fenótipos: M1 ou M2. 

O interferon- γ (IFN-γ) e os LPS polarizam a ativação dos macrófagos M1, enquanto 

que, as interleucinas IL-4, IL-10 e IL-13 polarizam a ativação de M2. Os macrófagos 

M1 são classicamente considerados potentes células efetoras e participam de 

processos pró-inflamatórios. Os macrófagos M2 são caracterizados pela sua 

habilidade de inibir as funções citotóxicas e inflamatórias dos macrófagos M1, estão 

também envolvidos na angiogênese, nos efeitos anti-inflamatórios, no reparo tecidual, 

remodelamento e fibrose (MORAES et al., 2014; BARBOSA et al., 2015). 

Em resposta ao estímulo bacteriano, os macrófagos produzem uma variedade 

de moléculas ativas biologicamente. Por exemplo, os que estão polarizados com o 

fenótipo M1 são produtores de potentes moléculas efetoras (reativos do oxigênio e 

intermediários do nitrogênio), citocinas inflamatórias (IL-1ß, TNF-α, IL-6) e polarizam 

as respostas dos linfócitos Th1. Enquanto que, os macrófagos M2 liberam fatores de 

crescimento e citocinas imunossupressoras (IL-10, IL-13), polarizando as respostas 

dos linfócitos Th2. Isso permite um mecanismo de feedback loop, ou seja, as mesmas 
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citocinas produzidas pelos macrófagos polarizados são capazes de ativá-los e mediar 

o direcionamento para um estado pró-inflamatório ou para um estado 

imunossupressor (KUMAR; ABBAS; ASTER, 2013; ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 

2015). 

Quando os macrófagos se tornam ativados, resultam em aumento do tamanho 

celular, aumento do conteúdo de enzimas lisossômicas, metabolismo mais ativo e 

maior capacidade de destruir organismos ingeridos (KUMAR; ABBAS; ASTER, 2013). 

Essas células também regulam a produção de metabólitos do ácido 

araquidônico, consequentemente, os macrófagos com o fenótipo M1 induzem a 

expressão da cicloxigenase-2 (COX2), enquanto que, os macrófagos com fenótipo M2 

sobrerregulam a expressão da cicloxigenase-1 (COX1) (MANTOVANI et al., 2012).  

 

1.2.2  Resposta imune adaptativa 

  

A ativação da via clássica do sistema complemento pode ocorrer pelos 

mediadores inflamatórios IFN-γ e TNF-α após o reconhecimento de padrões 

moleculares associados a patógenos PAMPs (LPS, lipoproteínas, etc.) ou por meio 

de sinais endógenos (proteínas de choque térmico, etc.) na presença de moléculas 

do sistema complemento. Macrófagos ativados pela via clássica, chamados M1, em 

geral produzem níveis elevados de interleucina 12 (IL-12) e baixos níveis de IL-10, 

participando como indutores e efetores da resposta imune Th1. Estas células 

apresentam ainda atividades citotóxicas, resultado de sua capacidade de secretar 

espécies reativas de oxigênio, nitrogênio (óxido nítrico, peroxinitrito, peróxido de 

hidrogênio e superóxido) e pró-inflamatórias, com liberação de citocinas, tais como o 

TNF-α , IL-1 e IL-6 (TEIXEIRA-SALUM et al., 2010; HAO et al., 2012; MORAES et al., 

2014). 

A ativação da via alternativa leva a polarização para o fenótipo M2, o qual inibe 

o desenvolvimento das células M1, atribuindo propriedades anti-inflamatórias aos 

macrófagos. As interleucinas IL-4 e IL-13, produzidas pelos linfócitos Th2, são 

responsáveis por modular a ativação desta via (Figura 1). Por ser uma via dependente 

de lectina ativadora de manose, as células M2, geralmente, têm altos níveis de 

receptores Scavenger, receptores de manose e galactose (MANTOVANI et al., 2012). 
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Figura 1- Papel dos macrófagos na resposta imune. 

 

Fonte: KUMAR; ABBAS; ASTER, 2013. 

 

Com relação aos linfócitos T no infiltrado inflamatório crônico, os GPs que 

sofreram transformação cística mostram alta incidência de células TCD8+ comparadas 

com as células TCD4+ (ou T-helper) no infiltrado inflamatório. Indicando que as células 

TCD8+ são criticamente envolvidas na fase inicial do desenvolvimento das lesões 

císticas periapicais e as células TCD4+ estão envolvidas na manutenção de tais lesões 

(TEIXEIRA-SALUM et al., 2010). 

Stashenko e Yu (1989) demonstraram com lesões periapicais em camundongos, 

que durante a fase ativa inicial da lesão, o número de células T auxiliares (Th) foi maior 

do que as células T regulatórias (Treg). Além disso, os linfócitos T com fenótipo Th1 

podem atrair e ativar macrófagos M1 pela produção de citocinas, tais como o MIP-

1α/CCL3 (GRAUNAITE; LODIENE; MACIULSKIENE, 2012).  

Na fase precoce das lesões periapicais, o processo inflamatório está em sua fase 

ativa, com reabsorção óssea e expansão da lesão. Enquanto que, em lesões mais 

avançadas, as células Treg são mais proeminentes, indicando estabilização da lesão 
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pelas funções supressoras ou inibitórias (JÄGER; KUCHROO, 2010; FRAGA et al., 

2013).   

 

1.2.3  TNF-α e as lesões periapicais 

 

O TNF-α é uma citocina inflamatória produzida pelos os macrófagos M1 e 

linfócitos Th1. O LPS liberado dos canais infectados estimula os macrófagos a 

secretar citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-1 e TNF-α. Os efeitos biológicos do 

TNF-α incluem ativação de leucócitos, linfócitos (células T e B), macrófagos e células 

NKs, com indução de febre, liberação de proteínas de fase aguda, citocinas,  

expressão de genes para quimiocinas e ativação de células endoteliais. Esta citocina 

é reportada por estimular a reabsorção óssea (TEIXEIRA-SALUM et al., 2010; 

GRAUNAITE; LODIENE; MACIULSKIENE, 2012; MORAES et al., 2014). 

O TNF-α também regula a proliferação celular, diferenciação, apoptose, 

metabolismo lipídico e coagulação. Esta citocina é expressa na membrana celular dos 

macrófagos e, principalmente, nas suas secreções (KITAURA et al., 2013). Com o 

objetivo de analisar o papel do TNF-α  na regulação da apoptose, Loreto et al. 

(2013) utilizaram um ligante indutor da apoptose pertencente a família do TNF-α 

(TRAIL), o qual é capaz de iniciar a apoptose através de receptores de morte (DR5). 

Nos resultados, observaram que todos os espécimes de CRs apresentaram 

imunomarcação para este ligante no epitélio e na cápsula de tecido conjuntivo e, a 

partir disso, concluíram que o TNF-α pode explicar a formação do cisto e o seu 

crescimento. 

Os ceratinócitos da camada basal expressam IL-6 e TNF-α e, este achado 

sugere um mecanismo para o crescimento continuado do cisto pela interação com o 

epitélio, além disso, a atividade de reabsorção óssea vista nos CRs ocorre porque a 

IL-6 e o TNF-α são reconhecidos moduladores de reabsorção óssea (BERNARDI et 

al., 2015). 

Além disso, as citocinas pró-inflamatórias, liberadas pelos macrófagos M1, tais 

como IL-1 e IL-6, representam um estímulo de crescimento para as células dos restos 

epiteliais de Malassez e podem contribuir para a formação do CR (GRAUNAITE; 

LODIENE; MACIULSKIENE, 2012; WEBER et al., 2017). 
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Jurisic et al. (2008) investigaram a concentração de TNF-α em 43 CRs e usaram 

análises histomorfométricas coradas em hematoxilina/eosina e imunoistoquímica. A 

concentração do TNF-α foi, significativamente, maior nos CRs menores com cápsula 

espessa, apresentando alta concentração de proteína no fluido e maior presença de 

células inflamatórias. Além disso, eles observaram que nos casos com cápsula 

espessa, a presença dos macrófagos era maior. Com base nesses resultados, eles 

propuseram que o aumento de TNF-α nos cistos com cápsula espessa é uma 

consequência do grande número de macrófagos (SANTOS et al., 2017). 

Estudos prévios investigando o perfil das citocinas revelaram uma 

predominância de citocinas pró-inflamatórias, tais como o TNF-α  e IFN-γ nos CRs em 

comparação com os GPs e, estas citocinas também estão associadas com a 

polarização em macrófagos M1 (MORAES et al., 2014). Ao contrário, nos GPs, níveis 

elevados de citocinas anti-inflamatórias tais como a IL-10 e TGF-ß foram detectadas, 

as quais estão associadas com a ativação dominante de macrófagos M2 (TEIXEIRA-

SALUM et al., 2010; MANTOVANI et al., 2013; WEBER et al., 2017). 

 

1.2.4  CD68 e as lesões periapicais 

 

O CD68 é uma glicoproteína intracelular 110-K-Da, a qual reconhece os 

macrófagos M1 e M2 porque está localizado nos grânulos primários dos lisossomos 

desses tipos celulares. O CD68 pertence a uma família de proteínas carreadoras da 

membrana plasmática/glicoproteínas lisossomais (LGP) que desempenham um papel 

na endocitose e/ou movimentação lisossomal. A imunomarcação pelo CD68 

manifesta-se com grande intensidade nos grânulos citoplásmicos e com fraca 

intensidade na superfície dos macrófagos e nas células de Langerhans (BARBOSA et 

al., 2015). Por isso, o CD68 é o imunomarcador genérico para macrófagos mais 

comumente utilizado, o qual identifica as subpopulações de macrófagos (M1 e M2). 

Cassanta et al (2017) analisaram o papel da síntese do óxido nítrico no 

desenvolvimento de lesões periapicais e, para isso, utilizaram a imunomarcação pelo 

CD68. Os autores observaram que a maioria das células CD68+ localizavam-se nas 

áreas de inflamação ativa, principalmente, nas áreas mais centrais dos GPs e na 

região subepitelial dos CRs, sendo menor na região periférica. Estas células foram 

primariamente encontradas ao redor dos vasos sanguíneos, próximo ao epitélio dos 



19 
 

cistos e nas áreas centrais dos granulomas, essa localização pode estar relacionada 

à região de entrada de bactérias. Estes achados suportam a teoria que uma reação 

inflamatória inata, não especifica, participa na patogênese das lesões periapicais. Os 

macrófagos ativados são a primeira linha de defesa local, compreendendo fagocitose 

e a síntese de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, enzimas e produção de 

citocinas em resposta as bactérias no canal radicular infectado. 

Bracks et al. (2014) encontraram resultados semelhantes aos descritos no 

estudo anterior. Eles analisaram a distribuição dos mastócitos, macrófagos e da IL-6 

nas lesões periapicais e, verificaram que as mais altas concentrações das células 

CD68+ encontram-se próximas ao epitélio cístico, nas áreas de inflamação ativa e nas 

regiões que contém cristais de colesterol. Adicionalmente, propuseram que os 

macrófagos também podem estar envolvidos com alguns sinais e sintomas clínicos, 

tais como inchaço, sensibilidade a percussão e palpação em pacientes com lesões 

periapicais. 

A polarização dos macrófagos em M1 ou M2 define se a reposta imune está 

direcionada para a inflamação, eliminação do antígeno, destruição tecidual e com isso 

um estado pró-inflamatório (M1) ou para um estado de tolerância periférica, 

regeneração e cicatrização tecidual, representando um estado imunomodulatório 

(M2). A polarização dos macrófagos já tem sido demonstrada ser relevante para a 

biologia do câncer oral. Neste contexto, os macrófagos M1 contribuem para a defesa 

tumoral, enquanto que, os macrófagos M2 estão associados com a progressão do 

tumor e a um prognóstico não favorável (BARBOSA et al, 2015).  

 

1.2.5 CD163 e as lesões periapicais 

 

O CD163 é uma glicoproteína 130-k-Da, pertencente ao grupo do receptor 

Scavenger, da superfamília rica em cisteína e foi, primariamente, descoberta pela 

função de se ligar ao receptor Scavenger da hemoglobina e eliminação dos complexos 

haptoglobulina-hemoglobina da circulação. Esta glicoproteína transmembrana contém 

uma curta cauda citoplasmática e uma grande região extracelular de 9 domínios. O 

CD163 é imunoistoquimicamente expresso como uma proteína ligada a membrana 

(DING et al., 2017). 
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Essa glicoproteína é de particular interesse por apresentar expressão 

largamente restrita aos monócitos e macrófagos teciduais, particularmente, específica 

para a identificação dos macrófagos com fenótipo M2. Tal expressão tem sido 

demonstrada pelas técnicas de imunofluorescência, hibridização in situ e técnicas 

imunoistoquímicas (BARBOSA et al., 2015). 

 A polarização dos macrófagos M2 é estimulada pela presença de IL- 4, IL-10, 

IL-13 e TGF-ß. Essa polarização é relacionada à resposta imunossupressora e à 

atração de linfócitos Th2 e células T regulatórias (Treg). Os linfócitos Th2 são 

responsáveis pelas respostas à infecções parasitárias e reações alérgicas, assim 

como a liberação de mais interleucinas IL-4 e IL-13, sendo os macrófagos M2 células 

fundamentais para esse subgrupo de células TCD4+ e a deposição de colágeno com 

a fibrose do tecido (MANTOVANI et al., 2012; ALVES; DIEL; LAMERS, 2017).  

Os macrófagos M2 liberam vários fatores de crescimento, tais como: fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF), fator de crescimento derivado de plaquetas 

(PDGF), fator de crescimento transformante beta (TGF-ß) e fator de crescimento 

fibroblástico (FGF) que promovem a angiogênese em tumores. Além disso, liberam 

metaloproteinases de matriz (MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-9 e MMP-12), as quais 

são responsáveis pelo remodelamento do tecido e reparo tecidual (ALVES; DIEL; 

LAMERS, 2017). 

Weber et al. (2017) analisaram em 41 GPs, 23 CRs e 23 cistos dentígeros a 

expressão imunoistoquímica dos macrófagos para o CD68, CD163, CD11c e MRC1. 

Esta pesquisa foi a primeira a estudar a polarização dos macrófagos nas lesões 

periapicais crônicas. Os resultados desse estudo demonstraram que os CRs 

apresentaram maior polarização dos macrófagos M1, enquanto que nos GPs houve 

um maior grau de polarização M2 (Figura 2). Os GPs mostraram altos níveis de 

citocinas relacionadas ao fenótipo M2, tais como TGF-beta, IL-10 e menor quantidade 

de citocinas pró-inflamatórias, por outro lado os CRs apresentaram alta expressão de 

IFN-γ e TNF-α, as quais são citocinas associadas ao fenótipo M1. 

A identificação dos macrófagos M1 poderá ser realizada associando-se o CD68 

com as citocinas liberadas por esse fenótipo (WEBER et al., 2017). A presente 

pesquisa utilizará o CD68 e o TNF-α para a mensuração dos macrófagos M1, 

enquanto que, o anticorpo CD163 é específico para os macrófagos M2. 
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Figura 2 – Polarização dos macrófagos nas lesões periapicais crônicas. a) Maior polarização 
de macrófagos M1 é encontrada nos cistos radiculares. b) Os granulomas periapicais 
apresentam maior polarização para o fenótipo M2. 

 

Fonte: WEBER et al., 2017 (adaptado). 

 

Considerando a literatura consultada, é possivel concluir que o estudo da 

polarização dos macrófagos no infiltrado inflamatório dos CRs e GPs contribui para a 

produção de conhecimentos novos na etiopatogenia dessas lesões, uma vez que, até 

o momento, apenas uma pesquisa aborda esse tema na literatura. Nessa perspectiva, 

nos propusemos realizar essa investigação, visto que, o papel dos macrófagos na 

etiopatogenia dos tumores e na biologia do câncer têm sido bastante estudados. 
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2 OBJETIVO 

 

Investigar a presença de macrófagos M1 e M2 em cistos radiculares e 

granulomas periapicais, buscando possíveis associações entre estes tipos celulares 

e os aspectos clínicos e morfológicos das lesões periapicais a fim de contribuir com o 

melhor entendimento da patogenia destas lesões. 
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RESUMO 

 

Objetivo: Identificar as subpopulações de macrófagos M1/M2 nos cistos radiculares (CRs) e  

granulomas periapicais (GPs) e relacioná-las com aspectos clínicos, radiográficos e 

histopatológicos. Material e Métodos: Foram realizadas análises clínica, histológica e 

imunoistoquímica em 30 CRs e 30 GPs. A subpopulação de macrófagos M1 foi avaliada pelos 

percentuais de imunomarcação do CD68 associado à citocina pró-inflamatória TNF-α e a 

subpopulação de macrófagos M2, pelo seu anticorpo específico CD163. Características 

clínicas, radiográficas, sintomatologia, tratamento, parâmetros histopatológicos das lesões 

foram coletados e para análise estatística foi adotado um nível de significância de 95%. 

Resultados: A razão das células CD68+/CD163+ foi maior nos CRs (mediana = 1,22; p = 

0,002), somado a isso, os maiores escores de imunoexpressão pelo TNF-α foram encontrados 

nos CRs (p = 0,018); Nos GPs, a razão CD68+/CD163+ foi menor e associado com uma maior 

imunoexpressão das células CD163+ (mediana = 1,02; p<0,001). Além disso, as células CD68+ 

tiveram maiores percentuais de imunoexpressão em CRs com tamanhos menores (p = 0,034). 

Conclusão:  A maior imunoexpressão do CD68 associado ao TNF-α em CRs sugere a maior 

diferenciação para um fenótipo M1 neste tipo de lesão. A maior imunoexpressão do CD163 nos 

GPs configurou a maior diferenciação para um fenótipo M2. Portanto, o estado pró-inflamatório 

promovido pelos macrófagos M1 está relacionado com o surgimento e expansão dos CRs, por 

outro lado, o estado imunomodulatório dos macrófagos M2 está relacionado com o 

desenvolvimento e manutenção dos GPs. 

 

Palavras-chave: cisto radicular; granuloma periapical; macrófagos. 
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ABSTRACT 

 

Aim: To identify the subpopulations of macrophages M1/M2 in RCs and PGs, additionally 

relates them to clinical and morphological aspects. Material and Methods: A clinic, histologic 

and immunohistochemical analysis were performed on 30 RCs and 30 PGs. The M1 

macrophages subpopulation was evaluated by the percentages of CD68 immunostaining 

associated with the TNF-α inflammatory cytokine and the M2 macrophages subpopulation by 

its specific CD163 antibody. Clinical, radiographic, symptomatology, treatment and 

morphological parameters of the lesions were collected and a statistical significance level of 

95% was adopted for statistical analysis. Results: The ratio of CD68+/CD163+ cells was higher 

in the RCs (median = 1.22, p = 0.002), and the highest TNF-α immunostaining scores were 

found in the RCs (p = 0.018); in the PGs, the CD68+/CD163+ ratio was lower and associated 

with a greater CD163+ immunostaing (median = 1.02, p <0.001). In addition, CD68+ cells had 

higher percentages of immunostaining in RCs with smaller sizes (p = 0.034). Conclusion: The 

increased CD68 immunostaining associated with TNF-α cytokine in RCs suggests the greatest 

differentiation for a M1 phenotype. The greater CD163 immunostaining in PGs provide greater 

differentiation for the M2 phenotype. Therefore, the inflammatory state promoted by the M1 

macrophages is related to appearance and maintenance of RCs, on the other hand, the 

immunomodulatory state of the M2 macrophages is related to the development of PGs. 

 

Keywords:  radicular cyst; periapical granuloma; macrophages.  
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INTRODUÇÃO 

Cistos radiculares (CRs) e granulomas periapicais (GPs) são lesões crônicas que se 

desenvolvem em resposta aos mediadores inflamatórios resultantes da necrose da polpa dentária 

(Oliveira et al. 2014). São três fases que explicam a etiopatogenia dos CRs: iniciação, formação 

e crescimento ou expansão do cisto. Postula-se que a iniciação do CR é proveniente do tecido 

de granulação localizado no ápice radicular, no qual, os restos epiteliais de Malassez (REM) ou 

os restos epiteliais da bainha de Hertwig foram estimulados a proliferação com a consequente 

formação do lúmen cístico (Akinyamoju et al. 2014, Bernardi et al. 2015). 

São três teorias que explicam a expansão do cisto radicular: a teoria da pressão osmótica, 

explica o crescimento progressivo do cisto radicular inflamatório que ocorre pela 

permeabilidade do exsudato através da cavidade cística gerada pela necrose das células 

epiteliais centrais; a teoria do abscesso, sugere a habilidade proliferativa do tecido epitelial para 

envolver a área do abscesso periapical e; a teoria imunológica, a qual postula que os REM 

podem adquirir propriedades antigênicas com expressão de moléculas que, anteriormente, no 

seu estado quiescente não eram produzidas, ocorrendo uma reação cruzada entre os antígenos 

das células epiteliais e os de origem bacteriana pelos anticorpos, sistema complemento, células 

natural Killers (NK), linfócitos T citotóxicos e macrófagos (Loreto et al., 2013). 

Os macrófagos participam da resposta protetora do hospedeiro nas lesões periapicais 

crônicas, bem como, no desenvolvimento e perpetuação das reações inflamatórias. Eles 

desempenham papéis complexos na fagocitose, na produção de mediadores inflamatórios, na 

ativação das respostas imunes humoral e celular, no reparo das lesões e atuam como células 

apresentadoras de antígenos (APC). Os macrófagos também podem interagir diretamente com 

o epitélio cístico pela liberação de citocinas que regulam o crescimento e a reabsorção óssea 

em tais lesões. Desta forma, os macrófagos poderiam estar associados e explicar a teoria 

imunológica de formação dos cistos radiculares (Cassanta et al. 2017, Weber et al. 2017). 

Essas células podem ser polarizadas em dois diferentes fenótipos: M1 ou  M2. O fenótipo 

M1 é produtor de potentes moléculas efetoras (reativos do oxigênio e intermediários do 

nitrogênio), citocinas inflamatórias (IL-1, IL-6 e TNF-α) e polarizam as respostas dos linfócitos 

Th1, participando de um estado pró-inflamatório. Enquanto que, os macrófagos M2 liberam 

fatores de crescimento como o TGF-ß e citocinas imunossupressoras (IL-10 e IL-13), 

polarizando as respostas dos linfócitos Th2, participando de um estado imunomodulatório 

(Kumar et al. 2013, Weber et al. 2017). 
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A ativação da via clássica do sistema complemento pode ocorrer em presença dos 

mediadores IFN-γ e TNF-α, após o reconhecimento de padrões moleculares associados à 

patógenos (PAMPs) e os macrófagos provenientes dessa ativação são chamados M1 (Hao et al. 

2012). A ativação da via alternativa, por outro lado, leva a polarização para o fenótipo M2 

(Mantovani et al. 2012). 

O TNF-α é uma citocina inflamatória liberada principalmente pelos macrófagos com 

fenótipo M1 e é responsável por regular a proliferação celular, diferenciação e apoptose do 

epitélio cístico (Kitaura et al. 2013). Além disso, o TNF-α é um reconhecido modulador de 

reabsorção óssea (Bernardi et al. 2015). 

O CD68 é uma glicoproteína intracelular 110-K-Da, o qual reconhece os macrófagos M1 

e M2 porque está localizado nos grânulos primários dos lisossomos dos macrófagos e 

desempenham um papel na endocitose e/ou movimentação lisossomal (Barbosa et al. 2015). O 

CD163 é uma glicoproteína 130-k-Da, pertence ao grupo do receptor Scavenger e estão 

presentes, especificamente, nos macrófagos M2. Por ser uma via dependente de lectina 

ativadora de manose, as células M2 geralmente têm altos níveis de receptores Scavenger, 

receptores de manose e galactose (Ding et al. 2017, Mantovani et al. 2012). 

O estudo da polarização dos macrófagos no infiltrado inflamatório dos CRs e GPs 

contribui para a produção de conhecimentos novos na etiopatogenia dessas lesões, uma vez que, 

até o momento, apenas uma pesquisa aborda esse tema na literatura (WEBER et al, 2017). Nessa 

perspectiva, nos propomos a realizar essa investigação, visto que, o papel dos macrófagos na 

etiopatogenia dos tumores e na biologia do câncer têm sido bastante estudados. 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar quantitativamente e comparativamente a 

população de macrófagos M1 e M2 nos cistos radiculares e granulomas periapicais, para isso, 

os anticorpos CD68 e TNF-α foram utilizados para a identificação do fenótipo M1 e o anticorpo 

CD163 para a identificação do fenótipo M2. Além disso, foi analisado o papel dos macrófagos 

no infiltrado inflamatório e da citocina TNF-α na etiopatogenia de tais lesões. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 Desenho do estudo e amostras teciduais 

Trinta casos de CRs e trinta casos de GPs foram obtidos dos arquivos de 

anatomopatologia do programa de pós-graduação em Patologia Oral da UFRN. Somente os 

casos de biópsia excisional das ressecções cirúrgicas nos blocos de parafina contendo material 

suficiente para análise histopatológica foram incluídos no estudo. Para os cistos radiculares, 

foram escolhidos os que tinham epitélio e cápsula em quantidade suficiente para análise e para 

os granulomas, foram excluídos os espécimes que tivessem qualquer quantidade de epitélio. 

Foram coletadas informações a respeito do sexo, idade, localização anatômica, tamanho da 

lesão, dados radiográficos, sintomatologia e tratamento obtidos das fichas de biópsia e os casos 

que tivessem informações incompletas foram excluídos do estudo. Este estudo foi aprovado 

pelo Comitê de ética em pesquisa da instituição envolvendo seres humanos (Parecer 1.998.683). 

 Análise morfológica 

Os espécimes selecionados foram examinados em lâminas de 5µm de espessura corados 

com hematoxilina e eosina, em seguida, analisados sob microscopia de luz (Olympus BX41, 

Olympus Japan Co., Tokyo, Japão) sob os aumentos de 40x, 100x e 400x. A intensidade do 

infiltrado inflamatório foi analisado sob o aumento de 400x e adaptado de acordo com os 

critérios de Tsai et al. (2004). Segundo metodologia proposta por tais autores, para os CRs, 

foram selecionados 9 campos microscópicos divididos em conjuntos de 3 campos consecutivos 

começando a análise do epitélio e se extendendo profundamente até a cápsula. Foram 

considerados como 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). Ao final, foi obtido a média de cada 

conjunto de 3 campos e estabelecido a intensidade do infiltrado inflamatório do caso. Para os 

GPs, também foi adotado os critérios de Tsai et al. (2004), com a diferença de que a análise dos 

campos consecutivos iniciava-se no centro da lesão e se extendia profundamente pela parede 

de tecido conjuntivo. A espessura do revestimento epitelial dos CRs foi analisada de acordo 

com a metodologia proposta por Moreira et al. (2000). Nesta perspectiva, foram considerados 

atróficos os epitélios císticos que apresentaram em sua maior extensão camada epitelial 

constituída por 2 a 10 camadas de células e hiperplásicos acima de 10 camadas de células. Por 
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fim, o espessamento da cápsula dos CRs foi classificado como delgada (abaixo de 1,5 mm) ou 

espessa (acima de 1,5 mm) segundo os critérios adotados pela metodologia de Jurisic et al. 

(2008). 

 Análise imunoistoquímica 

A coloração para o CD68 (DAKO; Carpinteria, CA, USA) foi realizada para confirmar a 

natureza macrofágica dessas células. Em adição, o anticorpo TNF-α (Abcam; Cambridge, MA, 

USA) e o anticorpo CD163 (Abcam; Cambridge, MA, USA) foram utilizados para verificar o 

perfil de polarização M1 e M2, respectivamente. As especificações de cada anticorpo podem 

ser observadas na tabela 1. 

Tabela 1 Fabricante, clone, recuperação antigênica, diluição e período de incubação dos anticorpos 

primários. Natal/RN, 2018. 

Anticorpo 

 

Fabricante Clone Especificidade Diluição Recuperação 

Antigênica 

Incubação 

CD68 DAKO KP1 Monoclonal 1:1000 Trilogy 60’ 

CD163  Abcam ab87099 Monoclonal Flex Trilogy 60’ 

TNF-α  Abcam ab6671 Monoclonal 1:500 Trilogy 60’ 

 

Para todos os anticorpos, secções de 3µm de espessura foram obtidos dos tecidos 

incluidos em blocos de parafina, foram desparafinizados e submetidos a recuperação antigênica. 

Após os cortes, foram submetidos ao Trilogy (Cell Marque, CA, USA), em uma concentração 

de 1:100 de água destilada em panela Pascal por 10 minutos. Posteriormente, as amostras 

sofreram o bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio. Em seguida, as 

amostras foram incubadas com proteína block (Thermo Scientific, Runcorn, UK) por 5 minutos 

para bloqueio das ligações inespecíficas. Foram realizadas duas lavagens em solução de Tween 

20 a 1% em TRIS-HCl (tris-hidroximetil-aminometano, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 

USA), pH 7,4 com duas trocas de 5 minutos para então haver a incubação do anticorpo primário 

anti-CD68 (1:1000, por 60 minutos), anti-CD163 (Flex, por 60 minutos) e anti-TNF-α (1:500, 

Hidef por 60 minutos). Finalizando o processo com desidratação, diafanização e montagem da 

lâmina. Cortes histológicos de pulmão foram utilizados como controle positivo para os 

anticorpos anti-CD68 e anti-CD163. Como controle negativo, o anticorpo primário foi 

substituído por albumina de soro bovino a 1% (BSA – bovine serum albumin), em solução 

tampão. As células macrofágicas demonstrando uma coloração amarronzada no citoplasma e 



32 
 

na membrana celular foram classificadas como positivas, independentemente, da intensidade 

da marcação. 

Cada caso foi analisado por dois examinadores, previamente calibrados, sob microscopia 

de luz (Olympus BX41, Olympus Japan Co., Tokyo, Japão). Posteriormente, as lâminas foram 

escaneadas (Panoramic MIDI, 1.15 SPI, 3D HISTECH, Budapest, Hungria) e obtidas imagens 

por meio do programa Panoramic Viewer 1.15.2 (3D HISTECH, Budapest, Hungria). Para os 

marcadores CD68 e CD163, foram selecionados 5 campos representativos e aleatórios após a 

identificação das áreas de maior imunoreatividade sob a escala de 100µm. A contagem das 

células CD68+ e CD163+ foi realizada pelo programa Image J® e o índice de positividade (IP) 

foi adotado segundo Pontes-Santos et al. (2017), expresso como a porcentagem de células 

positivas pela coloração marrom-acastanhada citoplasmática e membranar, em cada amostra, 

pelo cálculo do índice de marcação segundo a fórmula: (IP) = (número de células 

Imunopositivas)/(número total de células contadas) x 100. Enquanto que, para o TNF-α foi 

realizada análise semi-quantitativa em toda a extensão da lesão e adotado os escores segundo 

Andrade et al. (2016): escore 1 (maior ou igual que 25% das células marcadas), escore 2 (maior 

que 25% e menor ou igual que 50% das células marcadas), escore 3 (maior que 50% e menor 

ou igual que 75% das células marcadas) e escore 4 (maior que 75% das células marcadas). 

 Análise estatística 

Os resultados foram analisados usando o programa IBM SPSS Statistics (versão 20.0; 

IBM Cop., Armonk, NY, USA) freeware. Estatísticas descritivas foram usadas para a 

caracterização da amostra. Para as análises estatísticas, os graus I e II de infiltrado inflamatório 

foram combinados em um grupo (leve/moderado) e comparado ao grau III (intenso). A 

distribuição da normalidade foi analisada pelo teste de Shapiro-Wilk. O teste do qui-quadrado 

ou o teste exato de Fisher foram usados para determinar possíveis associações entre os 

parâmetros clínicos e morfológicos. Os testes não paramétricos Mann-Whitney e a correlação 

de Spearman foram aplicados para avaliar possiveis diferenças e correlações entre a 

imunoexpressão do CD68, CD163 e TNF-α com os dados clínicos e morfológicos. A razão 

CD68+/CD163+ foi adotada entre os grupos para a distinção entre as duas subpopulações de 

macrófagos. O nível de significância de 95% foi considerado para todos os testes estatísticos. 

RESULTADOS 

 Dados clínicos  
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As lesões periapicais estudadas foram mais frequentes em mulheres correspondendo a um 

índice mulher-homem de 1,85:1 e a média de idade foi de 41,31 ± 14,49 anos. Quanto à 

localização anatômica mais frequente, nos CRs, foi a região anterior da maxila (n = 18, 60%) e 

nos GPs, foi a região posterior da maxila (n = 10, 33,3%) e mandíbula (n = 10, 33,3%). Quanto 

aos aspectos radiográficos, a radiolucidez bem circunscrita foi o aspecto mais observado tanto 

para os cistos quanto para os granulomas, com 2 casos de cistos radiculares apresentando 

reabsorção da cortical óssea e em 2 casos, nos granulomas periapicais, apresentaram 

espessamento do ligamento periodontal (Tabela 2). 

Tabela 2 Distribuição da localização anatômica e aspectos radiográficos nas lesões periapicais crônicas. 

Natal/ RN, 2018. 

n: número; %: porcentagem.  

Em relação à sintomatologia, os casos sintomáticos foram levemente mais frequentes nos 

cistos radiculares em relação aos granulomas periapicais. Entretanto, não foi observada uma 

associação significativa entre os casos sintomáticos e assintomáticos nas lesões periapicais. A 

respeito do tratamento prévio realizado, 80% dos cistos e 96,6% dos granulomas não realizaram 

o tratamento endodôntico e não apresentou associação significativa com o surgimento das 

lesões (tabela 3). 

 Tabela 3 Sintomatologia e realização de tratamento endodôntico nas lesões periapicais crônicas. Natal/ RN, 2018. 

n: número; %: porcentagem; p: p-valor; IC: Intervalo de confiança de 95%; R.P: razão de prevalência; aTeste qui-

quadrado; bTeste Exato de Fisher. 

Parâmetros clínicos e radiográficos   n (%) 

Sexo Feminino  39 (65,0) 

 Masculino  21 (35,0) 

    

Localização 

anatômica 

Região anterior de maxila  27 (45,0) 

Região posterior de maxila  17 (28,3) 

Região anterior de mandíbula  3 (5,0) 

Região posterior de mandíbula  13 (21,7) 

    

Aspectos 

radiográficos 

Reabsorção da cortical óssea  2 (3,3) 

Radiolúcida bem circunscrita  56 (93,4) 

Espessamento do ligamento periodontal  2 (3,3) 

Lesões 

periapicais 

crônicas 

  Parâmetros clínicos   

Sintomatologia  Tratamento endodôntico  

Presente 

n (%) 

Ausente 

n (%) 

p R.P (95% IC) Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 

p R.P (95% IC) 

CRs 17 (56,7) 13 (43,3) 0,121a 1,30 (0,87-2,71) 6 (20,0) 24 (80,0) 0,103b 0,82 (0,68-1,0) 

GPs 11 (36,7) 19 (63,3)   1 (3,3) 29 (96,6)   

Total 28 (46,7) 32 (53,3)   7 (11,7) 53 (88,3)   
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 Resultados morfológicos 

A análise da espessura do revestimento epitelial dos CRs revelou maior frequência de 

lesões com epitélio atrófico (n = 17;56,7%) comparado ao epitélio hiperplásico (n = 13, 43,3%). 

Quanto à cápsula, houve uma maior frequência de cápsula espessa nos CRs (n = 18; 60%) em 

relação à cápsula delgada (n = 12, 40%). Quanto ao tamanho da lesão, o tamanho médio dos 

CRs foi de 1,79cm. Para os granulomas periapicais, também houve maior frequência de cápsula 

espessa (n = 20; 66,7%) em comparação à cápsula delgada (n=10; 33,3%) e o tamanho médio 

dos granulomas periapicais foi de 1,08cm. 

Tanto o CR quanto o GP apresentaram intenso infiltrado inflamatório (Grau 3), sendo que 

o granuloma periapical foi a lesão que apresentou mais casos com grau 3 de infiltrado 

inflamatório (93,3%) e isto teve associação significativa (p = 0,038). (Tabela 4). 

Tabela 4 Distribuição dos casos de Cisto radicular e granuloma periapical de acordo com a intensidade do 

infiltrado inflamatório. Natal/RN, 2018. 

 

Tipo de lesão 

Intensidade do infiltrado inflamatório  

Total 

n (%) 

 

p 

 

R.P (95% IC) Intenso (Grau 3) 

n (%) 

Baixo/moderado (Grau 1+2) 

n (%) 

GPs 28 (93,3) 2 (6,7) 30 (100,0) 0,038* 1,27 (1,00-1,61) 

CRs 22 (73,3) 8 (26,7) 30 (100,0)   

n: número; %: porcentagem; p: p-valor; IC: Intervalo de confiança de 95%; R.P: razão de prevalência; 

*Teste qui-quadrado. 

 

 Resultados imunoistoquímicos 

Observou-se que a imunomarcação dos macrófagos foi mais evidente na região 

subepitelial dos cistos radiculares e na região central dos granulomas periapicais (Figura 1). O 

anticorpo CD68 foi expresso nos grânulos lisossomais e na superfície dos macrófagos, enquanto 

que, o anticorpo CD163 foi expresso, principalmente, na membrana dos macrófagos com o 

fenótipo M2 (Figura 2). 
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Figura 1 Padrão de imunomarcação pelo CD68+. (a, b, c) imunomarcação subepitelial e nas áreas de intensa 

inflamação nos CRs (Scale bar: 2000µm, 2000µm e 2000 µm); (d, e, f) imunomarcação na região central dos 

GPs (Scale bar: 500µm, 500µm e 500 µm). Natal/RN, 2018. 

  

(a) 

(b) 

(d) 

(e) 

(f) (c) 
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Figura 2 Imunomarcação pelo CD68+, CD163+ e TNF-α. Coluna esquerda: cisto radicular. (a) Imunomarcação pelo CD68 

nos grânulos lisossômicos e na superfície dos macrófagos (Scale bar- 50µm); (b) Imunomarcação pelo CD163 (Scale bar-

100µm); (c) Imunomarcação pelo TNF-α com score 3 (Scale bar-50µm). Coluna direita: granuloma periapical. (d) 

Imunomarcação pelo CD68 nos grânulos lisossomais e membrana dos macrófagos (Scale bar-50 µm); (e) Imunomarcação 

membranar pelo CD163 nos histiócitos (Scale bar-100µm); (f) Imunomarcação pelo TNF-α com score 1 (Scale bar-50µm). 

Natal/RN, 2018.  

(a) 

(b) 

(d) 

(e) 

(f) (c) 
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O percentual de macrófagos em cada caso foi determinado (células CD68+ e CD163+), 

assim como, a imunoexpressão pelo TNF-α e a intensidade do infiltrado inflamatório. Os 

resultados demonstraram que quanto mais intenso o infiltrado inflamatório, maior a quantidade 

de macrófagos encontrados nas lesões analisadas e, obtivemos diferença estatisticamente 

significativa para o percentual de células CD68+ (p = 0,017) e para o percentual de células 

CD163+ (p = 0,005), como pode ser observado na figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3 Gráfico Box-plot relativo ao percentual de células CD68+ (a), CD163+ e (b) o escore de imunopositividade para 

o TNF-α (c), de acordo com a intensidade do infiltrado inflamatório (Escore 1: x ≤25%, escore 2: 25%<x≤50%, escore 3: 

50%<X≤75% e escore 4: x >75%). Natal/RN, 2018. 

(a) (b) 

(c) 

p = 0,017 
p = 0,005 

p = 0,56 
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Com respeito à polarização dos macrófagos M1 e M2, os marcadores CD68 e CD163 

foram avaliados em cada lesão pela razão das células CD68+/CD163+. Foi observado que os 

CRs apresentaram maior razão CD68+/CD163+ (mediana = 1,22) do que os GPs e teve diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,002) (tabela 5). 

Tabela 5 Percentuais de imunomarcação do CD68+, CD163+ e a razão das células CD68+/CD163+ nos 

CRs e GPs. Natal/RN, 2018. 

n: número; Q25-Q75: Quartis 25-75; * Teste não-paramétrico Mann-Whitney. 

Ao comparar esses marcadores entre as lesões (granulomas e cistos), não foi observado 

diferença estatisticamente significativa para o CD68 (p = 0,143), enquanto que o CD163 foi 

mais imunoexpresso nos granulomas periapicais e apresentou diferença estatisticamente 

significativa (p<0,001). Além disso, os escores de imunoexpressão pelo TNF-α foram maiores 

nos CRs e apresentou diferença estatisticamente significativa (p = 0,018), figura 4.  

Em virtude da maior razão CD68+/CD163+ associado com os maiores escores de TNF-α 

nos cistos radiculares, indica a polarização dos macrófagos M1 nas lesões císticas. Em 

contrapartida, a menor razão CD68+/CD163+ e o maior percentual de células CD163+ nos 

granulomas periapicais indica a polarização dos macrófagos M2 nessas lesões.  

 CD68+  CD163+  CD68+/CD163+ 

Lesão n mediana Q25-Q75  mediana Q25-Q75  mediana Q25-Q75 

CRs 30 49,2 30,4 – 62,2  30,6 24,2 – 38,8  1,22 1,03 – 1,73 

GPs 30 51,0 43,0 – 66,1  48,4 37,7 – 64,5  1,02 0,97 – 1,14 

p valor Cisto radicular versus Granuloma periapical  0,002* 
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Figura 4 (a, b, c) Gráfico Box-plot relativo ao percentual de células CD68+, CD163+ e o escore de imunopositividade 

para o TNF-α nas lesões periapicais. Natal/RN, 2018.  

Ao analisar o tamanho da lesão com a quantidade de macrófagos nos cistos radiculares, 

percebemos que lesões maiores tem menores percentuais de imunomarcação pelo CD68 e 

lesões menores apresentam maiores percentuais de imunomarcação pelo CD68, com correlação 

significativa do tipo moderada e coeficiente de correlação de Spearman negativo (p = 0,034; 

rs<0). Este fato também foi observado com o TNF-α, porém não teve correlação significativa. 

Por outro lado, esses achados não foram observados nos GPs (tabela 6). 

  

(a) (b) 

(c) 

p = 0,143 p < 0,001 

p = 0,018 
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Tabela 6. Correlação entre o tamanho dos CRs e GPs com os percentuais de imunoexpressão pelo CD68 

e os escores do TNF-α. Natal/RN, 2018. 

n: número; Q25-Q75: Quartis 25- 75; rs: coeficiente de correlação de Spearman;  p: p-valor. 

 

DISCUSSÃO 

Os macrófagos são capazes de fagocitar quase qualquer agente estranho e a sua infiltração 

dura por um longo período de tempo, pois possuem uma meia-vida de vários meses a anos 

atuando como verdadeiros sentinelas nesses locais (Kumar et al. 2013). Outro papel 

desempenhado por essas células é a de servir como APCs nos passos iniciais essenciais de 

indução da imunidade adquirida, os quais processam o antígeno e apresentam-no a clones 

antígeno-específico dos linfócitos T auxiliares por um processo envolvendo o reconhecimento 

pelos linfócitos de uma molécula MHC de classe II nos macrófagos (Bracks et al. 2014). 

Os macrófagos podem ser polarizados em dois diferentes fenótipos: M1 ou M2. A 

microbiota das raízes infectadas também pode influenciar na polarização dos macrófagos e na 

formação dos CRs. O interferon-γ (IFN-γ) e o lipopolissacarídeo (LPS) bacteriano são 

importantes estímulos para a polarização em macrófago M1 e este produz citocinas 

inflamatórias como o TNF-α encontrado principalmente nos CRs, enquanto que, as 

interleucinas IL-4, IL-10 e IL-13 permitem a ativação de subpopulações M2. 

Consequentemente, a composição da flora bacteriana endodôntica poderia modular a 

polarização de macrófagos periapicais e com isso influenciar no desenvolvimento de CRs (Li 

et al. 2013, Moraes et al. 2014, Weber et al. 2017). Os macrófagos M1 são classicamente 

considerados potentes células efetoras e participam de processos pró-inflamatórios. Os 

macrófagos M2 são caracterizados pela sua habilidade de inibir as funções citotóxicas e 

inflamatórias dos macrófagos M1, estando também envolvidos na angiogênese, nos efeitos anti-

inflamatórios, no reparo tecidual, remodelamento e fibrose (Barbosa et al. 2015). 

Por sua vez, quando os macrófagos se tornam ativados resultam em aumento do tamanho 

celular, aumento do conteúdo de enzimas lisossomais, metabolismo mais ativo e maior 

capacidade de destruir organismos endocitados (Kumar et al. 2013). Esse aspecto morfológico 

é frequentemente visto nos macrófagos com fenótipo M1, os quais são as células efetoras na 

destruição dos microrganismos (Abbas et al. 2015). 

                                                    CD68+  Escores TNF-α 

Tamanho da lesão em cm n Mediana Q25-Q75 rs p  rs p 

Cisto radicular 30 1,7 1,0-2,25 -0,38 0,034  -0,19 0,30 

Granuloma periapical 30 1,0 0,5-1,3 0,18 0,32  -0,15 0,42 
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A respeito dos aspectos radiográficos da pesquisa, a grande maioria das lesões 

apresentaram uma radiolucidez bem circunscrita e em apenas dois casos apresentaram 

reabsorção da cortical óssea nos CRs. Estes casos, por sua vez, apresentaram escore 3 de TNF-

α e intenso infiltrado inflamatório. Esta citocina é reportada por estimular a reabsorção óssea 

nos CRs (Teixeira-salum et al. 2010, Graunaite et al. 2012) e sua presença em relação ao tipo 

de lesão foi, predominantemente, maior nos cistos do que nos granulomas. 

Nos CRs, os ceratinócitos da camada basal expressaram consideravelmente o TNF-α. A 

literatura menciona que esta citocina interage com o epitélio dos CRs acarretando no seu 

crescimento, uma vez que ela regula a proliferação e diferenciação dos restos epiteliais 

presentes no periápice (Graunaite et al, 2012; Kitaura et al, 2013). 

Os GPs e CRs apresentaram intenso infiltrado inflamatório, sendo que os GPs 

apresentaram mais casos com Grau 3 e, isto teve diferença estatisticamente significativa, com 

a razão de prevalência 27 vezes maior de encontrar lesões de GPs com intenso infiltrado 

inflamatório do que nos cistos radiculares. Tal classificação se assemelha ao encontrado no 

estudo de Andrade et al. (2016), no qual o intenso infiltrado inflamatório era o predominante 

em ambas as lesões e explica a etiopatogenia de natureza inflamatória. 

Alguns autores analisaram os sítios com maior predomínio de macrófagos nas lesões 

periapicais, eles observaram que a maioria das células CD68+ localizavam-se nas áreas de 

inflamação ativa, principalmente, nas áreas mais centrais dos GPs e na região subepitelial dos 

CRs sendo menor na região periférica (Cassanta et al. 2017). Estas são, preferencialmente, áreas 

exsudativas e de formação do lúmen cístico, na qual os macrófagos são recrutados devido a 

proximidade com os estímulos antigênicos das bactérias do canal radicular. Além disso, estas 

células liberam citocinas que interagem com os restos epiteliais no tecido periapical para 

proliferação (Loreto et al., 2013).  Esses achados se repetiram na presente pesquisa e o maior 

percentual de macrófagos localizados nessas regiões corresponde a uma maior quantidade de 

microrganismos presentes no canal radicular.  

Os anticorpos CD68 e CD163 tiveram maior porcentual de expressão no intenso infiltrado 

inflamatório e isto teve diferença estatisticamente significativa, porém isto não foi observado 

com o TNF-α. Esta característica demonstra que quanto maior a intensidade do infiltrado 

inflamatório, maior a quantidade de macrófagos presentes e corrobora o trabalho de Santos et 

al. (2017). 
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A maior razão CD68+/CD163+ somado com os altos escores de imunoexpressão do TNF-

α nos CRs, indica maior polarização para o fenótipo M1 com liberação desta citocina e 

participando de um estado pró-inflamatório mediado pelas respostas inflamatórias Th1.  

Enquanto que, nos GPs a quantidade de células CD163+ foi estatisticamente maior e isto indica 

a polarização para o fenótipo M2 com a ativação das respostas Th2. Estes resultados estão de 

acordo com os encontrados por Weber et al. (2017) que acrescentou valor ao nosso estudo por 

ser a primeira pesquisa que estudou a polarização dos macrófagos nas lesões periapicais 

crônicas. Ao analisar espécimes de CRs, GPs e cistos dentígeros inflamados, os autores 

verificaram que a maior polarização de macrófagos M1 era encontrada nos CRs, enquanto que, 

a polarização em M2 era,  frequentemente, encontrada nos GPs e concluíram que o 

microambiente do tecido periapical poderá definir o tipo de lesão a ser desenvolvida, ou seja, a 

subpopulação de macrófago induz o tipo de lesão. 

A sintomatologia dolorosa também pode estar relacionada às subpopulações de 

macrófagos e aos tipos de respostas Th1. Na presente pesquisa, os CRs apresentaram mais casos 

sintomáticos do que os GPs e isto pode ser devido ao perfil pro-inflamatório que as lesões 

císticas apresentam, sobre o qual os macrófagos M1 desempenham um papel importante 

(Weber et al. 2017). A liberação de interleucinas IL-1 e IL-6, além de produtos da COX-2, tais 

como as prostaglandinas E2 (PGE2) são responsáveis pela sintomatologia dolorosa e são 

subprodutos das respostas Th1 (Mantovani et al. 2012). 

Os resultados da imunomarcação pelo CD68 demonstraram uma correlação significativa 

moderada com o tamanho da lesão, sendo observada uma maior imunoexpressão nas lesões 

císticas menores e uma menor imunoexpressão nas lesões maiores. A imunoexpressão pelo 

TNF-α também mostrou ser inversamente proporcional com o tamanho da lesão, porém não 

teve correlação significativa. Isto indica o papel dos macrófagos na formação do CR, já 

demonstrado em estudos anteriores que encontraram maior quantidade de macrófagos e da 

citocina TNF-α na fase inicial dos CRs participando da fase exsudativa e de formação da 

cavidade cística (Jurisic et al. 2008; Santos et al. 2017). 

Alguns autores sugerem que nos GPs e nos CRs que possuam parede fibrosa espessa serão 

encontrados maiores escores de TNF-α, em virtude da maior quantidade de macrófagos 

presentes na mesma região (Jurisic et al. 2008). Porém, nenhuma correlação significativa foi 

encontrada entre os escores do TNF-α com o percentual de macrófagos nas lesões com parede 

fibrosa espessa. 
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CONCLUSÃO 

O grande percentual de células CD68+ e elevados escores de TNF-α propõem um estado 

pró-inflamatório mediado pelos macrófagos M1 nos CRs em comparação com os GPs, os quais 

predominaram células CD163+, conferindo maior quantidade da subpopulação M2. A 

inflamação ativa está relacionada com o surgimento e manutenção do cisto pela interação das 

citocinas inflamatórias com o epitélio, enquanto que, o estado imunomodulatório e 

imunossupressor parece estar envolvido no desenvolvimento dos granulomas periapicais.  
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ANEXOSANEXO A- Parecer do comitê de ética em pesquisa/Natal-RN, UFRN. 
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ANEXO B – Normas da revista International Endodontic Journal. 
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