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Resumo: Lesões periapicais são consequências de uma rede integrada de eventos 

bacterianos e inflamatórios que culminam na destruição e invasão tecidual. O objetivo 

do presente trabalho foi avaliar de maneira molecular a diversidade bacteriana 

causadora do granuloma periapical em pacientes com sinais e sintomas, utilizando 

sondas moleculares via Reação de Cadeia da Polimerase (PCR). Os pacientes foram 

submetidos a cirurgia respeitando o Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdades 

Metropolitanas Unidas (FMU). No total, cinco amostras clínicas foram processadas e 

submetidas às reações de amplificação gênica utilizando primers específicos assim 

como primers controles (ATCC). Foram encontrados bactérias relacionadas ao 

complexo vermelho e com um perfil de virulência associado à resistência bacteriana á 

diversos antibióticos. Dentre as bactérias encontradas podemos citar: Tannerella 

forsythia, Treponema denticola e Porphyromonas gingivalis. A técnica de PCR 

associado ao antibiograma se tornam ferramentas palpáveis para o cirurgião dentista 

na conduta clínica e tratamento. Introdução: As lesões periapicais correspondem a 

uma complexa e integrada somatória de reações inflamatórias (presença de linfócitos, 

macrófagos e mastócitos) decorrente de uma série de lesões necróticas (necrose 

pulpar) liderada principalmente pela presença de microorganismos no canal radicular. 

Dentre as lesões mais associadas podemos citar: granuloma periapical, cisto periapical 

e abscesso periapical (1, 2) . O granuloma periapical (periodontite apical crônica) é 

relativamente comum e se caracteriza por um perfil inflamatório associado a uma 

reação de granulação (neoformação de tecido conjuntivo com presença de células 

imunes de caráter crônico, tais como macrófagos, linfócitos T e B). Ele corresponde a 

praticamente 75% das lesões inflamatórias periapicais, sendo inicialmente 

caracterizado como uma lesão indolor em quase todos os casos, porém, dependendo 

do estado da lesão e dos microrganismos em questão, a dor pode ser relatada por 

alguns pacientes. Além disso, em 50% dos casos os pacientes não respondem a 

técnicas endodônticas conservadoras (3). A natureza polimicrobiana sugere uma 

interação bacteriana a um grupo restrito de microorganismos anaeróbios facultativos 

incluindo Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, 

Tannerella forsythia (anteriormente Bacteroides forsythus, Tannerella forsythensis), 

Treponema denticola e Aggregatibacter actinomycemcomitans. Socransky et al., 1998 



estratificou a microbiota periodontal em grupos complexos representado por 

microorganismos implicados na saúde e doença. Objetivos: Métodos moleculares, em 

particular a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) tornam-se ferramentas 

importantes e têm sido amplamente utilizadas na identificação de espécies microbianas 

difíceis de cultivar em laboratório. O objetivo do presente estudo foi investigar a 

correlação clínica entre pacientes apresentando granuloma periapical e a identificação 

da população bacteriana em questão utilizando a técnica de PCR. Metodologia: 

Pacientes (n=5) apresentando sintomas e sinais radiográficos foram submetidos á 

cirurgia para a remoção do granuloma. De maneira asséptica, as lesões foram 

removidas, isoladas e transferidas á meios de transporte reduzidos (RTF e VMGAIII) e 

então encaminhadas ao laboratório de Microbiologia das Faculdades Metropolitanas 

Unidas (FMU) para subsequente identificação. As amostras foram semeadas em meios 

cultura específicos e submetidos ao crescimento sob condições anaeróbias. Após 18 

de crescimento as bactérias foram isoladas e o DNA foi extraído de acordo com Leys et 

al.,  1994. Resumidamente, 250 μL das  amostras foram centrifugadas a 10.000 X g 

durante 30 segundos. O sobrenadante foi removido e descartado. O sedimento foi re 

suspenso em 300 μL de uma solução contendo 50mM Tris-HCl (pH 8,0)-1mMEDTA-1% 

de dodecil de sódio sulfato (SDS). A proteinase K foi utilizada para em uma 

concentração  de 1 mg/ml e as amostras incubadas a 37ºC por duas horas. 

Objetivando a integridade do DNA para futura amplificação as amostras extraídas 

foram submetidas ao protocolo padrão de purificação da Geneclean (Bio 101, Inc., La 

Jolla, CA). Os primers foram sintetizados (Life Technologies)  baseando-se em genes 

ribossomais procarióticos 16S e 23S. Como amostras positivas, primes de cepas da 

ATCC foram utilizados nesse experimento. As reações de PCR foram realizadas em 

um volume total de 50 μL contendo 1,25 U de Taq DNA polimerase (Perkin-Elmer, 

Foster City, CA), 5 μL de tampão de PCR 10X, acrescido de 3 mM de MgCl2, 0,25 mM 

de cada iniciador e 0,2 mM (cada) desoxinucleotídeos. As reações de PCR para os 

controles seguiram a mesma dinâmica. As amostras foram submetidas a 30 ciclos de 

desnaturação a 94 ° C durante 1 min, hibridação a 42 ° C durante 2 min, e extensão do 

primer a 72 ° C durante 3 min, com uma extensão final de 72 ° C durante 10 minutos, 

em termociclador (Perkin-Elmer Cetus). As sequências de primers foram: Seqüências 



de primers foram: Treponema denticola:(5'3'CAAGAGCAATGACATAGAGATATGG); 

Porphyromonas gingivalis (5'3'CATCGGTAGTTGCTAACAGTTTTCG); e Tannerella 

forsythia  (5'3'TGCGATATAGTGTAAGCTCTACAG). Os produtos da reação geradas 

pelo PCR foram analisados por eletroforese através do gel em agarose  a 1% corado 

com brometo de etídio e visualizados sob transluminador UV. Resultados: Das 05 

amostras clínicas colhidas até o presente momento, verificamos a presença de 

Treponema denticola em duas amostras clínicas e a concomitante presença de cocos 

gram positivos, os quais não foram identificados por PCR. Além disso, foram 

encontrados Porphyromonas gingivalis e Tannerella forsythia nas demais três 

amostras, demonstrando a participação ativa de bactérias com perfil virulento em 

granulomas periapicais. A fim de evidenciar a possível resistência bacteriana aos 

antibióticos, um método de difusão em ágar antibiograma para as cepas isoladas foi 

realizado. As bactérias Gram positivas encontradas foram resistentes a diversos 

antibióticos, incluindo Amoxilicina e Ampicilina, enquanto as Gram negativas 

apresentaram fenótipos de resistência á Ciprofloxacina. Conclusão: O conjunto desses 

resultados indicam que a técnica de PCR e ensaios de sensibilidade e resistência 

bacteriana aos diversos antibióticos podem ser estratégias plausíveis para o 

diagnóstico o profissional odontólogo no cerne da etiopatogenia dos granulomas 

periapicais. Referências Bibliográficas: 1)- Peters E, Monica L. Histopathologic 

examination to confirm diagnosis of periapical lesions: A review. J Can Dent Assoc 

2003;69:598-600;           2- Gbolahan O, Fatusi O, Owotade F, Akinwande J, Adebiyi K. 

Clinicopathology of soft tissue lesions associated with extracted teeth. J Oral 

Maxillofac Surg 2008;66:2284-9; 3-) Socransky SS, Haffajee AD. Microbiology of 

periodontal disease. In: Lindhe J, Karring T, Lang NP, eds. Clinical periodontology and 

implant dentistry, 3rd ed.Copenhagen: Munksgaard, 2007:138–88;  

 


