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FOLÍCULOS PERICORONÁRIOS 
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INTRODUÇÃO 
  

 O folículo pericoronário é um tecido que circunda a coroa de um dente não erupcionado e possui estruturas com 
potencial proliferativo que podem se transformar em cistos e tumores odontogênicos. O cisto dentígero é o segundo cisto odontogênico 
mais comum da cavidade oral, localiza-se ao redor da coroa de um dente não erupcionado e origina-se de uma proliferação do epitélio 
reduzido do órgão do esmalte. No entanto, há uma grande controvérsia na literatura sobre os padrões morfológicos de definição do 
diagnóstico histopatológico de folículos pericoronários e cistos dentígeros. 
 

 

OBJETIVO 
  

Avaliar a diferença da expressão imunoistoquímica de proteínas epiteliais, laminina e integrina α2β1, em cistos dentígeros e folículos 
pericoronários. 
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Definição do diagnóstico 

Técnica imunoistoquímica: 

 laminina e integrina α2β1 

 

Avaliação da expressão das 
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1-Presente contínuo 

2- Presente descontínuo 
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RESULTADOS 
  

 Devido a problemas técnicos na otimização dos anticorpos, as marcações imunoistoquímicas ainda estão sendo 
realizadas e os resultados serão apresentados posteriormente. 
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18406023
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18406023
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18406023
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18406023

