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RESUMO

Pigatti FM. Participação da via Notch em lesões labiais fotoinduzidas [tese]. São Paulo:
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Versão Original.

A intensa exposição ao Sol sujeita o lábio, principalmente o inferior, aos danos provocados
pela absorção de radiação ultravioleta (UV). O carcinoma epidermoide é a neoplasia maligna
que se desenvolve nos lábios após exposição crônica prolongada aos raios UV e acredita-se
que todos os casos sejam precedidos pela desordem potencialmente maligna denominada
queilite actínica. Ambas as lesões são causados pelos efeitos nocivos da radiação UV agindo
diretamente sobre o DNA, por meio do fenômeno da fotocarcinogênese. Nesse processo, a
radiação provoca mutações que são capazes de causar a iniciação, progressão e a promoção de
neoplasias. No entanto, é também importante considerar que outros eventos moleculares, além
das mutações, estão envolvidos na iniciação e progressão do câncer. Alterações moleculares
com ganho ou perda de função de componentes da via de sinalização Notch estão envolvidas
em diferentes tipos de cânceres hematológicos e sólidos. Entretanto, a participação da
sinalização Notch em câncer de lábio ainda é desconhecida. Assim, o objetivo desse trabalho
foi investigar se a via Notch está relacionada às lesões de queilite actínica e de carcinoma
epidermoide de lábio e sua participação na fotocarcinogênese bucal. Para isso, foram
utilizados 45 casos de queilite actínica, 15 casos de carcinoma epidermoide de lábio e 05
casos de lábio com aspecto de normalidade, nos quais foi analisada a expressão de Notch1 e
Jagged1 por meio da técnica de imuno-histoquímica. Os resultados demonstraram que houve
perda da expressão de Notch1 em 40% dos carcinomas epidermoides de lábio, sugerindo que
a expressão reduzida de Notch1 pode converter os queratinócitos a um estado ativado e
imaturo. Observou-se ainda, diferença nos padrões de marcação de Nocth1 e Jagged1 nas
células epiteliais sugerindo que o sinal da via Notch seja transmitido a partir de uma célula
apical para uma célula basal devido a localização das células que expressam o receptor e das
que expressam o ligante. Concluiu-se, assim, que os resultados imuno-histoquímicos não
apontam a uma regulação diferencial da expressão da proteína Notch1 e Jagged1 em lesões
UV induzidas.
Palavras-chave: Câncer Labial. Raios Ultravioleta. Imuno-histoquímica. Receptores Nocth.

ABSTRACT

Pigatti FM. Participation of the Notch pathway in photoinduced lip lesions [thesis]. São
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Versão Original.

The intense exposure to the sun subject the lips, particularly the lower, the damage caused by
the absorption of ultraviolet (UV) radiation. The squamous cell carcinoma is a malignant
tumor that develops on the lips after prolonged chronic exposure to UV rays and it is believed
that all cases are preceded by potentially malignant disorder called actinic cheilitis. Both
lesions are caused by the harmful effects of UV radiation acting directly on the DNA, through
the phenomenon of photocarcinogenesis. In this process, the radiation causes mutations that
are capable of causing the initiation, progression and promotion of cancer. However, it is also
important to consider that other molecular events, apart from the mutations are involved in the
initiation and progression of cancer. Molecular abnormalities with gain or loss of Notch
pathway components function are involved in several types of hematological and solid cancer.
However, the participation of Notch signaling in lip cancer is still unknown. The objective of
this study was to investigate whether the Notch pathway is related to injuries actinic cheilitis
and squamous cell carcinoma of the lip and participation in oral photocarcinogenesis. For this,
were used 45 cases of actinic cheilitis, 15 cases of squamous cell carcinoma of the lip and lip
05 cases with normal aspect in which we analyzed the expression of Notch1 and Jagged1 by
immunohistochemistry. The results showed loss of Notch1 expression in 40% of squamous
cell carcinomas of the lip, suggesting that reduced expression of Notch1 can convert to an
activated keratinocytes and immature state. There was also a difference in labeling patterns of
Notch 1 and Jagged1 epithelial cells suggesting that the Notch pathway signal is transmitted
from an apical cell to a basal cell due to localization of cells expressing the receptor and
expressing the ligand. In summary, the immunohistochemical results do not show a
differential regulation of Notch 1 and Jagged1 expression in UV induced lesions.
Keywords: Lip Neoplasm. Ultraviolet Rays. Immunohistochemistry. Receptors, Notch.
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1 INTRODUÇÃO

A intensa exposição ao Sol sujeita o lábio, principalmente o inferior, aos danos
provocados pela absorção de radiação ultravioleta (UV).
O vermelhão do lábio é uma zona de transição entre a pele e a mucosa. Essa região
anatômica é composta por epitélio estratificado associado a um tecido conjuntivo subjacente
que tem como função proteger a ação danosa do meio externo.
Apesar de apresentar barreiras físico-químicas protetoras, a região labial é acometida
por lesões de diversas etiologias, dentre elas as neoplasias.
O carcinoma epidermoide é a neoplasia maligna que se desenvolve nos lábios após
exposição crônica prolongada aos raios UV e acredita-se que todos os casos de carcinoma de
lábio sejam precedidos pela desordem potencialmente maligna denominada queilite actínica.
Ambas as lesões são causados pelos efeitos nocivos da radiação UV agindo
diretamente sobre o DNA, por meio do fenômeno da fotocarcinogênese. Nesse processo, a
radiação provoca mutações que são capazes de causar a iniciação, progressão e a promoção de
neoplasias. No entanto, é também importante considerar que outros eventos moleculares, além
das mutações, estão envolvidos na iniciação e progressão do câncer.
Alterações moleculares com ganho ou perda de função de componentes da via de
sinalização Notch estão envolvidas em diferentes tipos de cânceres hematológicos e sólidos.
Entretanto, a participação da sinalização Notch em câncer de lábio ainda é desconhecida.
Assim, o objetivo do presente trabalho é investigar se a via Notch está relacionada às
lesões de queilite actínica e de carcinoma epidermoide de lábio e sua participação na
fotocarcinogênese bucal.
Para isso, foram utilizados 15 casos de queilite actínica, 15 casos de carcinoma
epidermoide de lábio e 05 casos de lábio sem lesões UV induzidas como casos controle, nos
quais foram analisadas a expressão de Notch1 e Jagged1 por meio da técnica de imunohistoquímica.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

A intensa exposição ao Sol, por meio das atividades profissionais ou de lazer
realizadas ao ar livre, sujeita os tecidos humanos aos danos provocados pela absorção de
radiação ultravioleta (UV). A pele é o maior órgão e o mais exposto ao excesso de radiação e,
como consequência, o câncer de pele é o mais frequente no mundo. Entretanto, os lábios, em
especial o inferior, também estão em situação de suscetibilidade aos efeitos dessa radiação.1
A zona de vermelhão do lábio está organizada em duas principais camadas,
semimucosa e lâmina própria, que são constituídas por componentes epiteliais e
mesenquimais. A semimucosa, transição gradual entre a pele e a mucosa oral, é a camada
mais externa e o principal ponto de contato do lábio com o meio externo. Desta maneira, a
semimucosa labial desempenha um importante papel na resistência a agressões ambientais.2,3
A lâmina própria é constituída por tecido conjuntivo vascularizado e exibe células
mesenquimais e imunes que participam ativamente de várias respostas fisiológicas. A
semimucosa, demarcada da lâmina própria a partir da membrana basal, é divida em estratos
celulares a partir do exterior da membrana basal: estrato basal, estrato espinhoso, estrato
granuloso e o estrato córneo. Cada estrato é identificado pela morfologia e pelo grau de
diferenciação do queratinócito, indicado pela expressão de citoqueratinas e outras proteínas.4
Os queratinócitos são as células epiteliais mais abundantes e formam uma barreira
física por meio da diferenciação celular programada à medida que migram em direção à
superfície para, eventualmente, formar corneócitos. Além da criação de uma barreira física
altamente eficaz, os queratinócitos também acumulam pigmentos de melanina à medida que
amadurecem, que têm como função bloquear a penetração da radiação UV. Apesar dos
pigmentos de melanina serem encontrados em abundância nos queratinócitos, eles não são
produzidos nestas células. Em vez disso, a síntese de melanina é restrita aos melanócitos, que
através de extensões dendríticas mantém íntimo contato com até cinquenta queratinócitos
vizinhos.5,6
Entretanto, mesmo com barreiras físico-químicas protetoras, esse epitélio de transição
é acometido por lesões de diversas etiologias, dentre elas as neoplasias.
A neoplasia mais comum em região oral é o carcinoma epidermoide. O carcinoma
epidermoide é uma neoplasia maligna de origem epitelial que, apesar de descrito
coletivamente como “carcinoma oral”, pode ocorrer tanto na região intraoral quanto no
vermelhão dos lábios. Entretanto, essas lesões apresentam etiologia e comportamento clínico
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bastante distintos. O carcinoma epidermoide intraoral pode ocorrer em qualquer localização
da cavidade oral: língua, gengivas, palato, assoalho e mucosa jugal. Porém, há uma maior
frequência de casos localizados em assoalho e lateral/ventre de língua. Os principais fatores
etiológicos relacionados à lesão intraoral são o hábito de fumar e ingerir bebidas alcoólicas.
Outros fatores como o hábito de mascar noz de areca, hereditariedade, poluição ambiental,
micro-organismos e deficiência de micronutrientes na dieta, também podem contribuir para o
aparecimento do carcinoma epidermoide intraoral.7-9
Em zona de vermelhão do lábio, o carcinoma epidermoide se desenvolve após
exposição crônica prolongada aos raios UV. No Brasil, o carcinoma epidermoide de lábio
(CEL) desempenha um papel importante nos índices epidemiológicos, no entanto, não
existem dados nacionais mostrando a sua incidência isolada. Os dados estatísticos disponíveis
e que devem ser considerados para este tipo de neoplasia são os observados para o câncer de
boca. Considera-se que o CEL corresponda a cerca de 14% de todos os cânceres de boca
diagnosticados. A incidência é maior entre os homens, com uma proporção de 6:1 em relação
às mulheres e atinge principalmente pessoas com mais de 50 anos de idade, de pele clara e
que realizam atividades profissionais e/ou de lazer ligadas à exposição solar crônica.10,11
O lábio inferior é o sítio anatômico mais comum do CEL que, clinicamente, pode se
apresentar de diferentes maneiras. Inicialmente, a lesão é assintomática e manifesta-se como
placas leucoplásicas entremeadas por áreas eritroplásicas, por vezes atróficas, mostrando
fissuras persistentes recobertas por crostas. Gradualmente é formada uma lesão ulcerada,
infiltrativa, com limites claros e taxa de crescimento variável, que não cicatriza. Em estágios
avançados, pode haver dor associada à lesão, que se apresenta como uma úlcera com bordas
endurecidas.12
Histologicamente, o CEL é caracterizado pela proliferação de queratinócitos atípicos,
organizados em ilhas e cordões de tamanhos variados, que invadem o tecido conjuntivo. As
células neoplásicas apresentam-se poliédricas, volumosas, de limites precisos, exibindo
citoplasma amplo e claro, além de núcleos redondos ou ovais centrais com cromatina frouxa.
Individualmente, as células neoplásicas exibem importante pleomorfismo celular e nuclear,
como aumento do tamanho dos núcleos, aumento do número e evidenciação nucleolar,
alteração da relação núcleo/citoplasma, aumento do número de figuras de mitose que são, por
vezes, atípicas. Na maioria das vezes notam-se pérolas de queratina de tamanhos variados,
evidenciando o grau de diferenciação celular. O estroma da lesão é composto por tecido
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conjuntivo denso em que se pode notar intenso infiltrado inflamatório mononuclear com áreas
de coleções neutrofílicas.13,14
O CEL é considerado uma doença de baixa agressividade e prognóstico favorável,
devido a sua tendência de progredir lentamente. O estadiamento do CEL baseado no sistema
TNM (de acordo com o qual T representa o tamanho do tumor; N, a presença ou ausência de
metástases nos gânglios linfáticos regionais; e M, na presença ou ausência de metástases à
distância) é que determina o tipo de tratamento. Nos estágios I (tumores menores do que 2
cm) e II (entre 2 e 4 cm) o tratamento de escolha é a excisão cirúrgica da lesão e baseia-se nos
resultados funcionais e estéticos esperados. A presença de margens positivas ou profundidade
de invasão tumoral superior a 5 mm sugere que uma combinação das duas formas de terapia
deve ser considerada para obter melhores resultados. Estágios III (tumores com mais de 4 cm)
e IV (invasão de estruturas adjacentes) são os principais desafios. A excisão de linfonodos
regionais é feita quando se suspeita terem sido afetados pela neoplasia e feito por rotina nos
estágios III e IV.15-17
Acredita-se que todos os casos de CEL sejam precedidos pela desordem
potencialmente maligna denominada queilite actínica (QA), porém a distinção entre os
estágios iniciais do CEL e a QA é bastante complexa, pois ambos apresentam aspectos
clínicos semelhantes. Além disso, o tempo de evolução de uma QA para o CEL é longo e
incerto.18
A QA, assim como o CEL, afeta pessoas de pele clara, com baixa capacidade de
bronzeamento e que se queimam com facilidade. A maioria dos pacientes é de homens a partir
da 5ª década de vida.19
Clinicamente, a QA manifesta-se como um aumento volumétrico em lábio inferior, o
qual adquire consistência mais endurecida e apresenta zonas de ressecamento, descamação e
mudança de coloração. As linhas verticais do lábio também podem se apresentar mais
pronunciadas e associadas a áreas de atrofia, edema, eritema e ulceração. Um dos aspectos
mais marcantes desse processo é um limite impreciso e diminuído entre a zona de vermelhão
de lábio e a pele da face, característica que está relacionada com um pior prognóstico da
lesão.20
Histologicamente, a QA apresenta-se como fragmento de semimucosa revestida por
epitélio estratificado pavimentoso para ou ortoqueratinizado com variação na quantidade de
queratina. O revestimento epitelial pode apresentar espessura variável de células, podendo
conter áreas de atrofia, bem como áreas focais de acantose, e a camada granulosa geralmente
encontra-se aumentada e bem evidente. Podem ser notadas, ainda no epitélio, alterações
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relacionadas tanto à forma quanto à maturação dos queratinócitos, evidenciando os diferentes
graus de displasia. A lâmina própria é composta por tecido conjuntivo denso e mostra faixa de
degeneração basofílica das fibras elásticas e colágenas, que corresponde a uma alteração
induzida pela radiação UV. Infiltrado inflamatório crônico também está comumente presente
na lâmina própria, em variados graus, assim como vasos sanguíneos congestos e dilatados.21
As opções de tratamento para QA são diversas e numerosas. A criocirurgia e a
eletrodissecção podem ser eficazes para as regiões focais de QA, enquanto terapias tópicas
com o 5-fluorouracil e o imiquimod expõem e tratam áreas subclínicas da doença.
Tratamentos cirúrgicos mais invasivos como vermelhonectomias e terapia com laser de CO2,
apesar de mais radicais, são altamente eficazes e tendem a ter taxas mais baixas de recorrência
da QA.22
Tanto a QA como o CEL são causados pelos efeitos nocivos da radiação UV agindo
diretamente sobre o DNA, por meio do fenômeno da fotocarcinogênese. Nesse processo, a
radiação provoca mutações que são capazes de causar a iniciação, progressão e a promoção de
neoplasias.23,24
Apenas uma pequena fração da radiação emitida pelo Sol que atinge a superfície da
Terra reside na faixa UV. Isso corresponde somente a cerca de 6% do espectro
eletromagnético de energia solar.25
A radiação UV consiste de uma faixa de comprimentos de onda que varia de 100 a
400 nm e é dividida em três espectros de radiação: UVC (comprimentos de onda inferiores a
280 nm), UVB (280-315 nm), e UVA (315-400 nm). Fortuitamente, a parte predominante das
ondas curtas, de alta energia e destrutivas do espectro de radiação UV, são facilmente filtradas
pelo ozônio atmosférico. Isso compreende os comprimentos de onda de até 310 nm (toda
radiação UVC e grande parte da UVB). Os demais espectros de UV transmitidos, isto é, uma
pequena parte do espectro UVB e UVA, são responsáveis pelos efeitos sobre os tecidos
biológicos.26,27
A destruição da camada de ozônio estratosférico, como uma fonte de aumento da
exposição aos raios UV, tem sido motivo de preocupação desde os anos 70. Na época, uma
série de publicações mostrou que certos gases inertes, como os clorofluorcarbonetos (CFC),
liberados na atmosfera por atividades humanas, podem afetar a camada de ozônio. Isso
culminou, em 1985, com o relatório de que havia um buraco crescente na camada de ozônio
sobre a Antártida. Em reação, o Protocolo de Montreal foi adotado em 1987, levando a uma
proibição global sobre a produção de CFC. O ozônio manteve-se em declínio até 1995, mas
foi se recuperando lentamente desde então. Esta é uma boa notícia para o futuro, no entanto,
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há outra ameaça à camada de ozônio no horizonte, na forma de gases de efeito estufa e as
mudanças climáticas. Considerando esse cenário, os profissionais da saúde precisam estar
aptos para orientar a prevenção e manejar pacientes com lesões UV-induzidas.28-30
Os mecanismos envolvidos no dano de biomoléculas causado por radiação UV são em
grande parte devido à absorção direta da luz para formar moléculas mais reativas. O DNA é
um dos principais alvos dos danos UV-induzidos em uma variedade de organismos, uma vez
que os núcleos celulares são ricos em agentes absorventes de radiação UV, tais como, os
ácidos nucleicos e as proteínas cromóforas. O DNA pode absorver os espectros de radiação
UVB e UVA promovendo alterações na sua estrutura, o que conduz à instabilidade genética.31
Uma série de organismos produzem pigmentos adicionais que absorvem a radiação
UV, tal como a melanina, com o intuito de proteger moléculas mais nobres. Existem dois
tipos de melanina: a eumelanina, insolúvel, de cor castanha a negra, com ação fotoprotetora e
antioxidante; e a feomelanina, solúvel em solução alcalina, de cor amarela a vermelha,
igualmente com efeito antioxidante. A eumelanina é muito mais eficaz no bloqueio da
radiação UV que a feomelanina.32
O sistema Fitzpatrick de fototipagem da pele foi criado em 1975 e é utilizado como
uma expressão constitutiva da sensibilidade à radiação UV. Este tipo de pele auto-referida é
determinado pelo uso de um questionário, onde as pessoas são graduadas a partir da tendência
para queimar e capacidade de bronzear respectivamente 24 horas e 7 dias após a primeira
exposição solar sem fotoproteção no início do verão. Há quatro respostas possíveis para
pessoas de pele "branca" (tipo de pele I, II, III, IV). Pele morena é classificada como tipo de
pele V e pele negra como tipo de pele VI (tabela 2.1).33
Pessoas de pele clara, que são quase sempre sensíveis à radiação UV e têm alto risco
de câncer de pele, possuem menor quantidade de eumelanina e, portanto, sofrem muito mais
os danos dos raios UV do que os indivíduos de pele mais escura. Na verdade, os níveis de
feomelanina são semelhantes entre indivíduos de pele escura e de pele clara, e é a quantidade
de eumelanina que determina a cor da pele, a sensibilidade à radiação UV e o risco de câncer.
Cada melanócito tem capacidade de sintetizar os dois tipos de melanina. No entanto, nenhum
deles podem evitar completamente a radiação UV que chega ao DNA no tecido superficial.34
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Tabela 2.1 - Escala de Fitzpatrick para determinação do fototipo de pele

Tipo de pele

Características

I

Sempre queima, nunca bronzeia

II

Sempre queima, bronzeia com
dificuldade

III

Às vezes queima, bronzeia gradualmente

IV

Raramente queima, bronzeia com
facilidade

V

Queima muito raramente, bronzeia com
muita facilidade

VI

Nunca queima, bronzeia com muita
facilidade

Vários tipos diferentes de danos ao DNA causados pela radiação UV foram
identificados. Contudo, as duas principais classes de mutações são resultantes de ligações
covalentes entre bases pirimidina adjacentes — timina-timina ou timina-citosina. Isto conduz
à formação dos dímeros de pirimidina ciclobutano e dos fotoprodutos (6-4)-pirimidinapirimidona.35
Os dímeros de pirimidina ciclobutano surgem quando bases pirimidínicas adjacentes
absorvem a energia da radiação UV, formando um anel ciclobutano pela ligação covalente
entre os átomos de carbono 5 e 6 de ambas as bases nitrogenadas. No caso do fotoproduto (64)-pirimidina-pirimidona, embora também se trate de uma ligação covalente entre pirimidinas
da mesma fita, esta não é cíclica e envolve os carbonos 6 e 4 das pirimidinas 5’ e 3’,
respectivamente.36
A ideia mais espontânea e lógica que vem à mente quando se fala de dano ao DNA é o
processo de mutagênese e, como consequência, o aumento do risco relacionado à
carcinogênese, principalmente quando o acúmulo de mutações afeta os genes relacionados à
estabilidade genômica. Na verdade, o papel das mutações em locais em que ocorreram
dímeros de pirimidina que foram não reparados é bem estabelecido no caso do gene supressor
de tumor TP53, em especial nos carcinomas de pele. No entanto, é também importante
considerar que outros eventos moleculares, além das mutações, estão envolvidos na iniciação
e progressão do câncer.37
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Para o desenvolvimento do câncer, a radiação UV deve iniciar dois eventos separados:
a transformação neoplásica das células epiteliais e uma infrarregulação sistêmica da resposta
imunitária celular. As neoplasias malignas UV-induzidas são altamente imunogênicas e,
portanto, rejeitadas por um organismo imunocompetente. Entretanto, a imunossupressão
causada pela radiação UVB impede a destruição imunológica destes tumores. Esse fenômeno
foi descrito pela primeira vez há quase duas décadas em um modelo murinho no qual tumores
induzidos por UVB desenvolveram-se em ratos UVB-irradiados, mas foram rejeitados quando
transplantados para um receptor não-irradiado.38-40
Os mastócitos são células multifuncionais que desempenham um papel importante na
inflamação e têm sido associados tanto com a resistência, quanto com uma maior
susceptibilidade ao desenvolvimento de tumores. Estas células estão presentes num grande
número de tecidos, incluindo a pele. A prevalência de mastócitos na pele humana é
modificado por fatores intrínsecos, como os relacionados aos mecanismos de regulação de ckit, e extrínsecos, como pela exposição solar crônica.41,42
Em ratos, os mastócitos são críticos para a imunomodulação sistêmica induzida por
UVB. Estudo com camundongos com depleção de mastócitos sugeriu que os mastócitos
foram fundamentais para imunomodulação induzida por UVB.43
Os tecidos de revestimento, sobretudo a pele e as mucosas, sofrem constante autorenovação celular. Durante o estado de diferenciação terminal dos queratinócitos, as células se
tornam-se achatadas e, frequentemente, desprovidas de núcleo, sendo denominadas de
corneócitos. O desprendimento dos corneócitos é contínuo pelo processo natural da
descamação epitelial, enquanto são substituídos por meio da proliferação das células da
camada basal.44
Os genes da família Notch são altamente conservados dentre as diferentes espécies e
participam de amplo espectro de processos fisiológicos, incluindo a decisão do destino
celular, proliferação, diferenciação e sobrevivência/apoptose. Assim, Notch e seus ligantes
são expressos em vários tecidos, sendo abundantemente expressos na epiderme. A ativação de
Notch resulta na promoção da paragem do crescimento e do início da diferenciação, por
conseguinte, sugerindo que a ativação específica de Notch pode regular a homeostase da pele
através do equilíbrio entre estes processos. Ou seja, a ativação de Notch funciona como um
interruptor molecular que controla a transição de células entre as camadas da pele durante o
processo de diferenciação epidérmica.45
Em 1917, Thomas Morgan demonstrou entalhes nas bordas das asas de Drosophila
melanogaster quando estudava os mecanismos hereditários mendelianos. Essa característica
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fenotípica foi atribuída à haploinsuficiência, fenômeno no qual um dos alelos de um
determinado gene é inativado por mutação e o alelo normal restante não é suficiente para
manter o fenótipo normal, do gene que posteriormente foi denominado Notch (do inglês,
notch = entalhe).46
Em humanos, são descritos quatro receptores Notch homólogos — Notch1 a 4 — e
cinco ligantes transmembrana — Delta 1, 3 e 4 (DLL1, DLL3 e DLL4) e Jagged 1 e 2 (JAG1
e JAG2) —, que exibem diferentes padrões de expressão, sugerindo contribuições diferentes
em cada tecido.47,48
Receptores Notch são formados por dois domínios estruturais: um domínio
extracelular, o NED (Notch extracellular domain) e outro intracelular, o NICD (Notch
intracellular domain). O NED é formado por um domínio de 29-36 repetições curtas
consecutivas do fator de crescimento epidérmico (EGF – do inglês, epidermal growth factor),
essencial para que haja uma interação eficiente entre receptores e ligantes. Esse domínio está
associado a três repetições de unidades ricas em cisteína (LIN), que parecem inibir a via de
sinalização Notch quando os ligantes não estão presentes.48
O NICD apresenta dois grandes domínios de interação proteica. O primeiro é formado
por seis repetições curtas consecutivas de anquirina intercaladas às unidades de sinais de
localizações nucleares. Esse complexo contém também um segmento de domínio RAM (R).
Um segundo domínio é constituído por uma região de transativação (TAD) – ainda não
definido para os receptores Nocth3 e 4 – conectado a uma sequência PEST (P).48,49
A ativação da via Notch ocorre por meio de interação receptor-ligante exclusivamente
entre células adjacentes. Tal interação resulta na clivagem do domínio extracelular do
receptor Notch (NED) pela ação de uma metaloproteinase, a TACE (do inglês, tumour
necrosis factor α converting enzyme). O fragmento clivado sofre endocitose pela célula que
expressa o ligante, induzindo uma segunda clivagem, desta vez, do domínio intracelular do
receptor Notch (NICD). Essa segunda clivagem ocorre graças à ação de um complexo
enzimático denominado gama-secretase, formado por presenilinas, nicastrina, APH1 e PEN2
e resulta na liberação do domínio intracelular do receptor Notch (NICD), que migra para o
núcleo da célula e age como um co-ativador transcricional.48,49
O domínio intracelular do receptor Notch (NICD) é considerado um co-ativador
transcricional porque não pode se ligar diretamente ao DNA. Ele forma um dímero com a
proteína CSL que está, agora sim, ligada ao DNA. Dessa forma, são ativados os genes-alvo,
tais como: Hes1, Herp1 e Herp2. Esta não é a única via transcricional dependente da
sinalização Notch.50,51
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A via de sinalização Notch é altamente conservada durante a evolução e regula uma
série de propriedades celulares.51,52 Sua atividade afeta a diferenciação, proliferação e
apoptose, que controlarão um grande número de processos de desenvolvimento, tais como: a
neurogênese, a hematopoiese, a vasculogênese e o crescimento e diferenciação de
queratinócitos.53,54
A epiderme é composta de várias camadas de queratinócitos – a camada basal,
espinhosa, granular e a camada córnea, definidas de baixo para cima a partir da lâmina basal –
que estão em vários estágios de diferenciação terminal. Dentro da camada basal, as célulastronco epidérmicas se dividem para auto-renovar e produzir células amplificadoras
transientes, que possuem uma capacidade proliferativa mais limitada. Na fase inicial de
diferenciação, estas células param a proliferação, separam-se da membrana basal subjacente e
migram para dentro das camadas espinhosas e granulares. Concomitante com esta migração,
queratinócitos começam a expressar proteínas marcadoras, como citoqueratina 1,
citoqueratina 10 e involucrina na camada espinhosa, e filagrina e loricrina na camada
granular. Em última análise, uma série complexa de alterações morfológicas e bioquímicas
resultam na produção da camada córnea, o estrato córneo. Este processo de diferenciação da
epiderme necessita de coordenação exata dos eventos moleculares que levam à geração de um
epitélio estratificado. Uma grande quantidade de trabalhos têm destacado papéis importantes
para muitas moléculas, incluindo Notch e seus ligantes.55,56
A expressão de Notch1, Notch2 e Notch3 em pele de rato e em folículos pilosos já foi
relatada e a via de sinalização Notch parece ter papel importante na regulação da
diferenciação epidérmica.57-59
Notch1 desencadeia a diferenciação de queratinócitos murinos e humanos in vitro e,
tem o potencial de estimular tanto o crescimento quanto a inibição dessas células.53,56
Na epiderme humana, Notch1 é expresso em todas as camadas da epiderme, enquanto
Notch2 é expresso na camada basal. Na epiderme de rato, no entanto, Notch1 é expresso mais
fortemente na camada espinhosa e Notch2 também tem expressão na camada espinhosa, mas
não na camada basal. Ligantes Notch, como membros da família Jagged e Delta-like, são
expressos em padrões de sobreposição com Notch na epiderme tanto de humanos, quanto de
camundongos.53,60
Devido a sua participação em processos regulatórios em um grande número de tecidos,
não é de surpreender que alterações moleculares com ganho ou perda de função de
componentes da via de sinalização Notch estejam envolvidas em diferentes tipos de cânceres
hematológicos e sólidos.
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Embora ainda existam inconsistências nas descrições a respeito da expressão de Notch
em cânceres humanos, há dados que sugerem que a via de sinalização Notch possa atuar tanto
como promotor quanto como supressor tumoral, dependendo do tipo de célula e/ou tecido
envolvido, bem como do nível de expressão das proteínas e de potenciais interferências com
outras vias de sinalização.61,62
Na pele, Notch1 tem um papel na promoção da diferenciação de queratinócitos.
Carcinoma de células basais em humanos mostra uma redução na expressão de Notch1,
Notch2 e Jagged1, o que sugere que a perda de sinalização de Notch na epiderme poderia
levar ao desenvolvimento de carcinoma de células basais. Coerente com isso, a supressão da
expressão Notch1 em pele de ratos resulta em desenvolvimento espontâneo de carcinoma
basocelular.63,64
A exposição excessiva à radiação UV pode levar ao desenvolvimento de câncer de
pele. Estudos demonstram que os mastócitos desempenham um papel chave em todo este
processo carcinogênico. Inicialmente, a radiação UV recruta mastócitos para a pele e os
ativam para que haja liberação de seus mediadores inflamatórios e supressores imunitários. A
radiação UV também estimula mastócitos a produzir fatores de remodelação tecidual e fatores
pró-angiogênicos, que facilitam o crescimento, a sobrevivência e diferenciação das células
neoplásicas.65,66
O desenvolvimento e remodelação vascular envolve uma série de processos
complexos, e a via de sinalização Notch tem demonstrado ser decisiva nesse processo. Dois
ligantes Notch, Jagged1 e Delta 4, são proeminentemente expressos nos vasos.67,68
As proteínas Notch1 e Notch2 são constitutivamente expressas na superfície de
mastócitos murinos durante o processo de desenvolvimento. A proteína do ligante Jagged1
também é expressa em mastóticos de rato, porém restrita, principalmente, à células em fase
final de maturação.69
Recentemente, Notch1 foi estudado na carcinogênese oral, em trabalho que analisou
tanto desordens potencialmente malignas quanto carcinoma epidermoide, ambos intraorais.
Os autores sugeriram que a redução da expressão de Notch1 está relacionada com a
diferenciação aberrante nessas lesões, o que revelaria uma função essencial desta proteína na
manutenção da integridade do epitélio normal.61
A expressão de Notch1 foi também analisada em carcinomas de pele. Achados
recentes mostraram expressão variável do Notch1 em lesões potencialmente malignas
(queratose solar) e em câncer de pele (carcinoma epidermoide e carcinoma basocelular)
dependendo da localização anatômica e histologia da neoplasia. Assim, enquanto que no
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carcinoma epidermoide de pele em áreas expostas ao sol Notch1 é regulada negativamente e
sugere uma função supressora de tumor do receptor, no carcinoma epidermoide em áreas
protegidas do sol, Notch1 foi regulada positivamente.70
Entretanto, a participação da sinalização Notch em câncer de lábio ainda é
desconhecida. Para este fim, este estudo visa investigar se a via Notch está relacionada às
lesões de queilite actínica e de carcinoma epidermoide de lábio e sua participação na
fotocarcinogênese bucal.
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3 PROPOSIÇÃO

O objetivo deste estudo foi avaliar a participação da via de sinalização Notch na
fotocarcinogênsese oral.
Os objetivos específicos foram:
•

Avaliar a distribuição e a intensidade da expressão imuno-histoquímica do receptor
Notch1 em casos de queilite actínica (QA) com diferentes graus de displasia epitelial
(discreta, moderada e intensa), em casos de carcinoma epidermoide de lábio (CEL) e
no epitélio do vermelhão do lábio com aspectos usuais de normalidade;

•

Avaliar a distribuição e a intensidade da expressão imuno-histoquímica do ligante
Jagged1 em casos de QA com diferentes graus de displasia epitelial, em casos de CEL
e no epitélio do vermelhão do lábio com aspectos usuais de normalidade;

•

Comparar nos diferentes grupos os padrões de marcação encontrados para cada um
dos marcadores utilizados.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

Este projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da FOUSP (Anexo A).

4.1 Seleção de casos e amostras teciduais

Para este estudo foram selecionados, a partir dos arquivos do Serviço de Patologia
Cirúrgica da Disciplina de Patologia Oral e Maxilofacial da FOUSP, os casos de lesões no
vermelhão do lábio com diagnóstico histológico de “queilite actínica” (QA) e “carcinoma
epidermoide” (CEL).
A partir das lâminas coradas por hematoxilina e eosina (HE) recuperadas dos arquivos,
foram analisados os aspectos morfológicos e o grau de displasia epitelial dos casos de QA
avaliados, conforme item abaixo. Todos os casos de QA e CEL selecionados para este
trabalho apresentavam elastose solar (ou degeneração basofílica do colágeno), sinal que
demonstra a absorção de radiação ultravioleta pelos tecidos.
Após a graduação histológica e recuperação dos blocos de parafina, foram
selecionados 15 casos de QA com cada um dos três graus de displasia epitelial (discreta,
moderada, intensa) e cujos blocos de parafina continham material suficiente para a realização
da pesquisa sem seu esgotamento. Foram também selecionados 15 casos de CEL e 5 amostras
de outras lesões de vermelhão de lábio cujo corte histológico continha epitélio com aspectos
usuais de normalidade para a região, que serviram de padrão de marcação para o lábio normal
(LN).

4.2 Análise morfológica

A análise morfológica dos casos de QA e de CEL selecionados foi feita pela
observação em microscopia de luz de cortes de 5 µm corados por HE. As lesões de queilite
actínica foram analisadas individualmente afim de determinar o grau de displasia epitelial. A
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graduação das displasias foi realizada por dois pesquisadores separadamente e, nos casos em
que houve discordância, foi feita uma nova análise com os dois pesquisadores juntos e o grau
de displasia final foi determinado por um acordo das partes.
O grau de displasia epitelial foi determinado utilizando-se os critérios propostos pela
Organização Mundial da Saúde (OMS)71:
Alterações arquiteturais:
•

Estratificação irregular do epitélio;

•

Perda da polaridade das células basais;

•

Cristas epiteliais em forma de gota;

•

Aumento do número de figuras mitóticas;

•

Mitoses superficiais atípicas;

•

Queratinização prematura das células individuais (disqueratose);

•

Pérolas de queratina em projeções epiteliais.

Alterações citológicas:
•

Alteração no tamanho do núcleo (anisonucleose);

•

Alteração na forma do núcleo (pleomorfismo nuclear);

•

Alteração no tamanho da célula (anisocitose);

•

Alteração na forma da célula (pleomorfismo celular);

•

Alteração na relação núcleo/citoplasma;

•

Núcleo com tamanho aumentado;

•

Figuras de mitoses atípicas;

•

Aumento no número e tamanho dos nucléolos;

•

Hipercromatismo.

A seguir, cada caso foi classificado de acordo com a proposta da OMS71:
•

Displasia epitelial discreta: alteração da arquitetura epitelial limitada ao terço inferior
do epitélio com presença de atipia citológica;

•

Displasia epitelial moderada: alteração da arquitetura epitelial estendendo-se ao terço
médio. A análise do grau de atipia citológica pode aumentar o grau de displasia;

•

Displasia epitelial intensa: mais de 2/3 do epitélio com alteração da arquitetura
epitelial associado à atipias citológicas.
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4.3 Estudo imuno-histoquímico

Foram realizadas reações imuno-histoquímicas para cada caso selecionado pela
técnica da estreptavidina-biotina utilizando como marcador os anticorpos anti-Notch1, clone
EP1238Y e anti-Jagged1, clone EPR4290 (Abcam, Cambridge, MA, USA), seguindo-se as
especificações do fabricante e de acordo com a metodologia descrita a seguir.
Cortes de 3µm de espessura das amostras selecionadas e das amostras controle foram
obtidos dos blocos de parafina originais dos espécimes fixados em formol e foram estendidos
em lâminas previamente tratadas pelo 3-aminopropiltietoxisilano para aumento da aderência
do corte.
As lâminas contendo os cortes seguiram para desparafinização em dois banhos de
xilol, sendo o primeiro de 30 minutos e o segundo de 15 minutos, ambos a temperatura
ambiente. Em seguida, as lâminas foram submetidas à reidratação em cadeias descendentes de
etanóis e prontamente seguiram para incubação em hidróxido de amônia a 10% em solução
alcóolica, por 05 minutos, para a remoção do pigmento formólico.
Na sequência foi realizada a lavagem das lâminas em água destilada e estas receberam
os tratamentos para a recuperação dos sítios antigênicos com solução de EDTA 1mM, pH9,0
por 30 minutos em banho-maria a 95°C.
Posteriormente, as lâminas foram submetidas a uma nova lavagem em água destilada e
seguiram para o bloqueio da peroxidase endógena tecidual por meio da incubação em dois
banhos de 15 minutos em uma solução 1:1 (v/v) de peróxido de hidrogênio a 6% e metanol.
As lâminas foram lavadas em água destilada novamente e foram imersas em solução
tampão de Tris (Tris 50mM, NaCl 150mM) pH7,6 em três banhos de 03 minutos cada, e,
posteriormente, seguiu a incubação dos anticorpos primários diluídos em Tris e acrescidos de
albumina bovina (BSA) 1%, na proporção de 1:100 para ambos os anticorpos. A incubação
foi realizada por 18 horas a 4°C.
Todos os procedimentos posteriores foram precedidos de banhos em solução tampão
de Tris.
Para incubação do anticorpo de ligação e do complexo terciário, foi utilizado o kit
LSAB plus (DAKO, Carpinteria, CA, USA). As reações foram reveladas pela diaminobenzina
(DAKO Liquid DAB+, K3468) por meio da incubação das lâminas por 10 minutos e, após
lavagem em solução tampão de Tris e água destilada para remoção dos excessos, os cortes
foram contracorados com Hematoxilina de Mayer.
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Em seguida, foram realizadas novas lavagens em água corrente e destilada, e as
lâminas passaram por banhos em cadeia crescente de etanóis, desidratadas em xilol, montadas
com utilização de resina e lamínulas e examinadas em microscópio de luz.
Foram consideradas positivas apenas as células que exibiram coloração acastanhada
na membrana e no citoplasma, confirmando a expressão imuno-histoquímica para o anticorpo
anti-Notch1 e para o anticorpo anti-Jagged1. A marcação de interesse foi visualizada nos
queratinócitos da região epitelial, bem como no corpo da lesão, nos casos de carcinoma
epidermoide.

4.4 Avaliação dos resultados

As lâminas submetidas ao estudo imuno-histoquímico foram avaliadas por dois
observadores independentes.
A avaliação da imunomarcação das proteínas Notch1 e Jagged1 foi realizada a partir
do padrão de expressão das células marcadas positivamente, determinadas pela coloração
acastanhada, levando em consideração a quantidade de proteína expressa pela intensidade da
coloração, divididas em forte ou fraca.
A expressão imuno-histoquímica do receptor Notch1 e do ligante Jagged1 foi
identificada na membrana e no citoplasma dos queratinócitos, e também nos mastócitos e nos
vasos sanguíneos.
A presença e a distribuição de cada uma das proteínas estudadas neste trabalho –
Notch1 e Jagged1 – foi analisada isoladamente para cada um dos casos em queratinócitos.
A expressão de Notch1 foi considerada positiva quando se visualizou coloração
marrom na membrana e no citoplasma dos queratinócitos. Foram estabelecidas duas
categorias de expressão:
•

Negativo (ausência de marcação celular);

•

Região basal (células da camada basal e até ⅓ da camada espinhosa, sendo que para os
casos de CEL foram consideradas as células da camada mais externa e até ⅓ da
camada mais interna).
Baseado na intensidade de marcação, o grau de intensificação atribuído para o

receptor Notch1 foi dividido em um sistema subjetivo de escores classificando as
imunomarcações em ausente, fraca ou forte.
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A avaliação da expressão do anticorpo anti-Jagged1 foi realizada pela determinação da
coloração em membrana e citoplasma dos queratinócitos. Os padrões distintos de marcação
para Jagged1 permitiu que os casos fossem agrupados nos seguintes padrões de expressão:
•

Marcação das células da camada basal e até ½ da camada espinhosa, sendo que para os
casos de CEL foram consideradas as células da camadas mais externa e até ½ da
camada mais interna;

•

Marcação das células da camada basal e até ¾ da camada espinhosa, sendo que para os
casos de CEL foram consideradas as células da camadas mais externa e até ¾ da
camada mais interna;
Baseado na intensidade de marcação, a intensidade de marcação para o ligante

Jagged1 foi dividido em um sistema subjetivo de escores classificando as imunomarcações
em fraca ou forte.
Os achados para a expressão imuno-histoquímica de Notch1 e Jagged foram
comparados entre as lesões de queilite actínica (QA) e os casos de carcinoma epidermoide de
lábio (CEL), bem como entre os casos com aspectos usuais de normalidade (LN).
Foi realizada uma comparação do padrão de expressão para a região epitelial e para as
ilhotas e cordões neoplásicos a partir da marcação imuno-histoquímica das proteínas Notch1 e
Jagged1 em queratinócitos entre as amostras de QA com displasia epitelial discreta, QA com
displasia epitelial moderada, QA com displasia epitelial intensa, CEL e LN.
Comparou-se também, a quantidade de proteína avaliadas a partir da intensidade de
marcação entre os casos de QA com displasia epitelial discreta, QA com displasia epitelial
moderada, QA com displasia epitelial intensa, CEL e LN avaliados por meio da técnica de
imuno-histoquímica para o anticorpo anti-Jagged1 e Notch1.
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5 RESULTADOS

Para este estudo foram selecionados, a partir dos arquivos do Serviço de Patologia
Cirúrgica da Disciplina de Patologia Oral e Maxilofacial da FOUSP, casos de lesões no
vermelhão do lábio que receberam o diagnóstico histológico de “queilite actínica” (QA) e
“carcinoma epidermoide” (CEL). Um total de 60 casos de lesões de lábio, sendo 15 casos de
QA com displasia epitelial discreta, 15 casos com displasia epitelial moderada, 15 com
displasia epitelial intensa e 15 CEL, foram selecionados para compor a amostra deste
trabalho. Foram selecionados ainda, 05 amostras com aspectos usuais de normalidade que
continham epitélio de semimucosa do vermelhão do lábio sem alterações morfológicas,
compatíveis com lábio normal.

5.1 Análise morfológica

A análise morfológica dos 15 casos de CEL deste estudo revelou que as lesões eram
caracterizadas pela proliferação de queratinócitos atípicos, organizados em ilhas e cordões de
tamanhos variados, que invadiam o tecido conjuntivo. As células neoplásicas apresentavam-se
poliédricas, volumosas, de limites precisos, exibindo citoplasma amplo e claro, além de
núcleos redondos ou ovais centrais com cromatina frouxa. Individualmente, as células
neoplásicas exibiam importante pleomorfismo celular e nuclear. Na maioria das vezes notouse pérolas de queratina de tamanhos variados. O estroma da lesão era composto por tecido
conjuntivo denso em que se pode notar, na maior parte dos casos, intenso infiltrado
inflamatório mononuclear. Todos os casos exibiram degeneração basofílica do colágeno (ou
elastose solar) sendo que por vezes era evidente apenas em áreas focais e em outras lesões
estendia-se por todo o corte (Figura 5.1).
Os casos de queilite actínica (QA) eram caracterizados morfologicamente por
fragmento de semimucosa labial revestida por epitélio estratificado pavimentoso ora
paraqueratinizado, ora ortoqueratinizado com variação na quantidade de queratina. O
revestimento epitelial exibia espessura variável de células. Por vezes eram observadas áreas
de atrofia, bem como áreas focais de acantose, e a camada granulosa geralmente encontravase aumentada e bem evidente. Notou-se, ainda no epitélio, alterações relacionadas tanto à
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forma quanto à maturação dos queratinócitos, evidenciando os diferentes graus de displasia. A
lâmina própria era composta por tecido conjuntivo denso e todos os casos mostraram faixa de
elastose solar (ou degeneração basofílica das fibras elásticas e colágenas). Após a
determinação dos graus de displasia, foram selecionados 15 casos de QA com cada um dos
três graus de displasia epitelial (discreta, moderada, intensa) (Figura 5.2).

Figura 5.1 - Carcinoma epidermoide de lábio caracterizado pela proliferação e invasão de queratinócitos atípicos
no tecido conjuntivo subjacente. Pérolas córneas de diferentes tamanhos e estroma com intenso
infiltrado inflamatório mononuclear podem ser notados. HE (100X no original).
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Figura 5.2 - Aspectos histológicos das lesões de queilite actínica. Quelite actínica com displasia epitelial discreta
exibindo ampla faixa de elastose solar (A). Lesão de quelite actínica com displasia epitelial
moderada, exibindo estratificação irregular do epitélio e pleomorfismo celular (B). Displasia
epitelial intensa em lesão de queilite actínica apresentando disqueratose e projeções afiladas em
direção ao tecido conjuntivo (C). Alterações arquiteturais e citológicas em lesão de queilite actínica
com displasia epitelial intensa (D). HE A, B e C (100X no original) e D (400X no original).

5.2 Imuno-histoquímica

O padrão de expressão imuno-histoquímica do receptor Notch1 e do ligante Jagged1
foi identificada na membrana e no citoplasma dos queratinócitos. Entretanto, a distribuição de
expressão de cada uma das proteínas mostrou-se distinta quando analisadas nas diferentes
camadas do epitélio e, nos casos de CEL, nas diferentes camadas das ilhotas e cordões
neoplásicos. Vale ressaltar que todos os casos negativos em queratinócitos tiveram controles
internos positivos.
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5.2.1 Notch1

Todos os casos de QA deste estudo mostraram positividade para o Notch1 e a
distribuição foi a mesma para as amostras do trabalho, independentemente do grau de
displasia epitelial. A marcação positiva foi observada na região basal do epitélio, que
compreende as camadas basal e parabasal, ou seja, as camadas mais baixas do estrato
espinhoso do epitélio de superfície (Figura 5.3).
Dos 15 casos de CEL deste estudo, 9 (60%) mostraram-se positivos para a marcação
de Notch1, sendo que a localização da proteína foi na camadas mais externas das ilhotas
neoplásicas.
Todos casos de LN foram positivos para a proteína Notch1. O padrão de marcação foi
semelhante em todas as amostra e abrangia as camadas basal e parabasal, isto é, a região basal
do epitélio.
Observamos ainda, uma forte imunoexpressão para o receptor Notch1 em mastócitos
presentes em todos os casos de QA e uma marcação fraca em vasos sanguíneos em todas as
amostras, incluindo os casos controle (Figura 5.4).
Neste trabalho avaliou-se a intensidade da marcação, como um indicativo da
quantidade de proteína presente. A Tabela 5.1 mostra os resultados para a intensidade da
marcação em todos os casos do estudo.

Tabela 5.1 - Intensidade de marcação da proteína Notch1 em lesões labiais fotoinduzidas e em lábio normal

Casos

Ausente n (%)

Fraca n (%)

Forte n (%)

Displasia epitelial discreta

0 (%)

7 (46,7%)

8 (53,3%)

Displasia epitelial moderada

0 (0%)

2 (13,3%)

13 (86,7%)

Displasia epitelial intensa

0 (0%)

8 (53,3%)

7 (46,7%)

CEL

6 (40%)

2 (13,3%)

7 (46,7%)

LN

0 (0%)

4 (80%)

1 (20%)

QA

n = total de casos
QA: Queilite actínica; CEL: Carcinoma epidermoide de lábio; LN: Lábio normal.
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B
Figura 5.3 - Lesão de queilite actínica mostrando expressão da proteína Notch1 em região basal do epitélio
(A). Detalhe da expressão de Nocth1 em camada basal e parabasal do epitélio (B). Imunohistoquímica anti-Notch1. A (100X no original) e B (400X no original).
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Figura 5.4 - Lesão de queilite actínica exibindo forte imunomarcação da proteína Notch1 em mastócitos e
marcação fraca em vasos sanguíneos. Imuno-histoquímica anti-Notch1 (400X no original).

5.2.2 Jagged 1

Todos os casos de QA foram positivos para a proteína Jagged1. Dois padrões de
marcação foram evidenciados: o primeiro, no qual a positividade foi observada desde a
camada basal até a metade do epitélio, ocorreu em 66,7% (10 casos) das QA com displasia
discreta, 53,3% (8 casos) das QA com displasia moderada e 60% (9 casos) das QA com
displasia intensa. O segundo padrão mostrou positividade desde a camada basal até o final da
camada espinhosa, deixando livres de marcação as camadas granulosa e córnea. Este segundo
padrão foi observado em 33,3% (5 casos) das QA com displasia discreta, 46,7% (7 casos) das
QA com displasia moderada e 40% (6 casos) das QA com displasia intensa (Figura 5.5).
Todos os casos de CEL foram positivos para a Jagged1. Da mesma forma que para a
QA, foram observados dois padrões de marcação: o primeiro, presente em 60% (9 casos) dos
casos, revelou apenas as camadas mais externas das ilhotas positivas; enquanto o segundo,
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observado em 40% (6 casos) dos casos, revelou positividade desde a camada mais externa até
a camada mais interna das ilhotas neoplásicas, deixando livre a marcação das pérolas de
queratina.
Todos os casos do grupo LN foram positivos para a proteína Jagged1 e exibiram um
único padrão de marcação das camadas epiteliais, o qual evidenciava a positividade nas
células da camada basal até a metade do epitélio.
Jagged1 foi fortemente expresso em vasos sanguíneos de todas as amostras, incluindo
os casos LN e os casos de QA demonstraram ainda, forte marcação da proteína Jagged1 em
mastócitos (Figura 5.6).
A Tabela 5.2 mostra a intensidade da marcação da reação de imuno-histoquímica,
como um sugestivo da quantidade de proteína presente.

Tabela 5.2 - Intensidade de marcação da proteína Jagged1 em lesões labiais fotoinduzidas e em lábio normal

Casos

Ausente n (%)

Fraca n (%)

Forte n (%)

Displasia epitelial discreta

0 (%)

6 (40%)

9 (60%)

Displasia epitelial moderada

0 (0%)

0 (0%)

15 (100%)

Displasia epitelial intensa

0 (0%)

5 (33,3%)

10 (66,7%)

CEL

0 (0%)

9 (60%)

6 (40%)

LN

0 (0%)

1 (20%)

4 (80%)

QA

n = total de casos
QA: Queilite actínica; CEL: Carcinoma epidermoide de lábio; LN: Lábio normal.
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B
Figura 5.5 - Lesão de queilite actínica exibindo marcação fraca das células da camada basal e até
metade da camada espinhosa (A). Queilite actínica mostrando forte positividade das
células basais e até o final da camada espinhosa. (B). Imuno-histoquímica anti-Jagged1
(400X no original).
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Figura 5.6 - Lesão de queilite actínica exibindo forte imunomarcação da proteína Jagged1 em mastócitos e em
vasos sanguíneos. Imuno-histoquímica anti-Jagged1 (400X no original).
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6 DISCUSSÃO

A exposição a longo prazo à radiação solar é o fator etiológico no desenvolvimento do
carcinoma epidermoide de lábio (CEL), por meio do fenômeno da fotocarcinogênese. Esse
tipo de câncer é o mais comum em vermelhão de lábio e, usualmente, o lábio inferior é o local
mais afetado, uma vez que essa região recebe consideravelmente mais luz solar direta do que
o lábio superior. Acredita-se que todos os casos de CEL desenvolvam-se a partir de lesões
precursoras características, as queilites actínicas (QA). Porém, a progressão das lesões é
variável e a ação direta da radiação ultravioleta sobre o DNA das células está relacionada à
modificações moleculares e nas vias de sinalização das células e tecidos.72
O presente trabalho propôs-se a analisar se a expressão da proteína de dois
componentes fundamentais da via de sinalização Notch, ou seja, Notch1 e Jagged1, é alterada
pela radiação UV. Para tanto, procedeu-se à análise morfológica e imuno-histoquímica de
lesões labiais UV induzidas e também de epitélio de vermelhão de lábio com aspectos usuais
de normalidade (LN).
Não são poucos os estudos que destacam a participação da via Notch em uma ampla
variedade de processos celulares, incluindo a diferenciação, a proliferação, a angiogênese, a
apoptose e as decisões de destino celular, que são de grande importância para a organogênese
e homeostase do tecido e que estão envolvidos na carcinogênese. 51,53,73-77
Todos os casos de QA deste estudo, independentemente do grau de displasia epitelial,
foram positivos para o Notch1. A distribuição da marcação entre as células epiteliais
abrangia, apenas, a região basal do epitélio, ou seja, as camadas mais baixas do estrato
espinhoso do epitélio de superfície. Dos 15 casos de CEL deste estudo, 9 casos (60%)
mostraram-se positivos para a marcação de Notch1, sendo que a localização da proteína foi na
camadas mais externas das ilhotas neoplásicas. Todos casos de LN foram positivos para a
proteína Notch1 e exibiram um padrão semelhante de marcação em região basal.
Relatos prévios haviam documentado a expressão da proteína Notch1 em ambas as
camadas basais e parabasais da pele e do colo do útero, bem como na camada parabasal da
córnea.78-80 Outro estudo, no entanto, demonstrou a expressão dominante de Notch1 em
células basais do epitélio e suas neoplasias. Tais autores sugeriram, com base no padrão de
expressão encontrado, que Notch1 é ativado seletivamente na célula basal quando a célulairmã se divide apicalmente, e atua de modo a conduzir a célula basal para permanecer como
uma célula basal, enquanto que a célula-filha apical, sem o sinal de Notch é conduzida para
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diferenciação. Quando a célula-irmã se divide lateralmente, Notch é ativada em ambas as
células, direcionando-as para serem células basais. Se sinalização Notch assimétrica é
prejudicada, e as células-filhas basais e apicais sofrem ativação de Notch, ambas
permaneceriam como células basaloides, causando a expansão da camada de células basais.
As células com expressão reduzida Notch1 podem converter-se em células ativadas que
conduzem a um fenótipo hiperplásico. Em ambos os casos, a sinalização deficiente Notch
provoca um epitélio imaturo. 61
As nossas observações a cerca do padrão de marcação de Notch1 em região basal em
lesões com displasia epitelial e em epitélio labial com aspectos usuais de normalidade, bem
como nas células mais externas das ilhotas neoplásicas sugerem que esta proteína é um
marcador de queratinócitos basais, entretanto alterações moleculares imperceptíveis à técnica
imuno-histoquímica podem causar os diferentes comportamentos clínicos das amostras. O
fenótipo maligno e mais agressivo das lesões de CEL podem estar relacionados à ausência de
Notch1 em queratinócitos neoplásicos.
Para o ligante Jagged1, obtivemos uma expressão positiva em todos os casos de QA,
CEL e também nos casos de LN. No entanto, o padrão de marcação nas células epiteliais
diferiu entre os casos. Para os casos de QA, independente do grau de displasia epitelial, dois
padrões de marcação para a proteína Jagged1 foram evidenciados: o primeiro, e mais
prevalente, no qual a positividade foi observada desde a camada basal até a metade do
epitélio. O segundo padrão mostrou positividade desde a camada basal até o final da camada
espinhosa, deixando livres de marcação as camadas granulosa e córnea. Da mesma forma que
para a QA, foram observados dois padrões de marcação para as amostras de CEL: o primeiro,
presente em 60% dos casos, revelou apenas as camadas mais externas das ilhotas positivas;
enquanto o segundo, revelou positividade desde a camada mais externa até a camada mais
interna das ilhotas neoplásicas. Já o grupo LN, todos os casos foram positivos para a proteína
Jagged1 e exibiram um único padrão de marcação das camadas epiteliais, o qual evidenciava
a positividade nas células da camada basal até a metade do epitélio.
Apesar de exibir dois padrões distintos de marcação, o ligante Jagged1 foi expresso
proeminentemente nas camadas parabasais do epitélio de todas as amostras, o que sugere,
com base no exposto anteriormente, que o sinal da via Notch é transmitido a partir de uma
célula apical para uma célula basal devido a localização das células que expressam o ligante
(Jagged1) e das que expressam o receptor (Notch1). No entanto, Jagged1 também foi
expresso em células basais, e o significado da coexpressão do receptor (Notch1) e do ligante
(Jagged1) nas células basais está ainda a ser elucidado. Algumas evidências indicam que os

44

ligantes canônicos de Notch, assim como Jagged1, possam agir também como um supressor
celular autônomo da sinalização de Notch, sugerindo que a expressão Jagged1 nas células
basais podem inibir a sinalização.81-86
O padrão de marcação das células epiteliais de amostras de QA e de LN sugere que o
ligante Jagged1 está relacionado com o grau de diferenciação das células, embora sua
expressão em células basais tenha sido presente em todas as amostras. A presença da proteína
Notch1 em células basais pode, em parte, estar relacionada a um comportamento biológico
mais agressivo, uma vez que foi predominante expressa nas células mais externas dos casos
de CEL.
Em relação a intensidade da marcação, o receptor Notch1 foi fortemente expresso em
8 casos (53,3%) de QA com displasia epitelial discreta e em 13 casos (86,7%) de QA com
displasia epitelial moderada. Para os casos de QA com displasia epitelial intensa, 53,3% (8
casos) exibiram marcação fraca. Nas amostras de CEL, 40% (6 casos) foram negativos para a
expressão da proteína Notch1, enquanto dos casos positivos, 7 casos (46,7%) exibiram
marcação forte. No grupo LN, 80% dos casos mostraram fraca positividade para o receptor
Nocth1.
Recentemente, os mecanismos subjacentes às propriedades de desenvolvimento do
câncer de pele em células Notch1 deficiente foram analisados em ratos. Resultados desta
investigação, obtidos pela exclusão de Notch1, indicam que a perda de Notch1 não é
importante para o evento inicial do desenvolvimento do câncer de pele.87,88 No entanto, foi
demonstrado que a perda de Notch1 atua como um evento no desenvolvimento do câncer de
pele. Acredita-se que principal efeito da perda de Notch1 no desenvolvimento do câncer de
pele é apoiar as células iniciadas com um sinal proliferativo para promover o crescimento do
tumor e proceder ao câncer de pele invasivo.53 Tem sido especulado que este sinal
proliferativo está relacionado à perda de Notch1 e pode ser liberado de dentro das células
iniciadas, apoiando o papel de Notch1 como um supressor de tumor nos queratinócitos
epidérmicos.63 Como uma via alternativa, foi levantada a hipótese de que este sinal pode ser
enviado pelo microambiente da pele para reagir com a perda de Notch1 na epiderme.89-92
Estes resultados ressaltam a importância do microambiente como um contribuinte ativo para o
desenvolvimento do tumor, demonstrando que este pode ser a principal fonte de sinais de
proliferação para células iniciadas.93 Isto sugere que a regulação negativa da expressão de
Notch1 é um mecanismo inerente para comutar o epitélio a partir de um estado normal e
maduro para um estado ativado e imaturo.
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Os resultados sugerem, por fim, que as funções de Notch1 estejam relacionadas à
regulação do equilíbrio entre populações de células basais e células diferenciadas no epitélio
normal e em condições patológicas, tais como no câncer, a sua expressão é reduzida, o que
converte as células a um estado ativado e imaturo.
A intensidade da marcação da reação de imuno-histoquímica para o ligante Jagged1
em lesões de QA foi predominantemente forte em todas as amostras, independente do grau de
displasia epitelial. Para os casos de CEL, 60% (9 casos) mostraram marcação fraca para a
proteína Jagged1. Nos casos de LN, 4 casos (80%) foram fortemente marcados para o ligante
Jagged1.
A predominância de fraca expressão do ligante Jagged1 em lesões de CEL, como um
sugestivo da quantidade de proteína, apoiam que a expressão reduzida de Jagged1 está
relacionada a um fenótipo mais agressivo das lesões epiteliais.
Como observado em estudo prévio, Notch1 foi fracamente expresso nas células
endoteliais vasculares em todas as amostras, incluindo os casos controle.61 Já o ligante
Jagged1 foi intensamente marcado em vasos sanguíneos de todas as amostras, incluindo os
casos controle. Sabe-se que o desenvolvimento e remodelação vascular envolve uma série de
processos complexos, e a via de sinalização Notch tem demonstrado ser decisiva nesse
processo por meio da expressão proeminente nos vasos sanguíneos de dois ligantes canónicos,
Jagged1 e Delta 4.67,68
Já foi demonstrado que proteínas Notch1 e Notch2 são constitutivamente expressas na
superfície de mastócitos murinos durante o processo de desenvolvimento. Já a proteína do
ligante Jagged1 também é expressa em mastóticos de rato, porém restrita, principalmente, à
células em fase final de maturação.69 A partir de nossas análises, notou-se expressão de
Notch1 em mastócitos em 100% dos casos de QA. O mesmo foi encontrado para o ligante
Jagged1.
Nossos resultados parecem demonstrar a importância da via de sinalização Notch para
as características de crescimento de queratinócitos humanos não malignos e malignos a partir
dos padrões distintos de expressão da proteína Notch1 e do seu ligante Jagged1 em
queratinócitos epiteliais e neoplásicos. Entretanto, os nossos resultados não apontam a uma
regulação diferencial da intensidade de expressão das proteínas Notch1 e Jagged1 em lesões
UV induzidas e em lábio normal. Logo, nossos achados laboratoriais não suportam a hipótese
de que a expressão alterada de Notch1 ou Jagged1 pode estar envolvida na fotocarcinogênese
de lábio ou podem ser importante para as características de desenvolvimento destas lesões.
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Nossos resultados não permitem uma conclusão definitiva sobre o papel de Notch1 ou
Jagged1 para fotocarcinogênese de lábio. Outros fatores importantes que influenciam o papel
da sinalização Notch para fotocarcinogênese, incluindo a relevância do microambiente como
um contribuinte ativo para o desenvolvimento do tumor por representar a principal fonte de
sinais de proliferação de células iniciadas.
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7 CONCLUSÕES

•

A ausência de marcação de Notch1 nos queratinócitos de 40% dos carcinomas

epidermoides de lábio, sugerem que a expressão reduzida de Notch1 pode converter os
queratinócitos a um estado ativado e imaturo;
•

A diferença nos padrões de marcação de Nocth1 e Jagged1 sugerem que o sinal da via

Notch seja transmitido a partir de uma célula apical para uma célula basal devido a
localização das células que expressam o receptor e das que expressam o ligante. No
entanto, o significado da a co-expressão de Nocth1 e Jagged1 nas células basais ainda
deve ser esclarecido;
•

Os resultados imuno-histoquímicos não apontam a uma regulação diferencial da

expressão da proteína Notch1 e Jagged1 em lesões UV induzidas.
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