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RESUMO
A relação da podoplanina com a proliferação celular tem sido demonstrada, porém
ainda é tema de controvérsia. O objetivo deste estudo foi investigar a expressão da
podoplanina em ameloblastomas e remanescentes de epitélio odontogênico (REO) de
folículos pericoronários de dentes não-irrompidos e verificar a relação da imunomarcação da
podoplanina com a proliferação celular. A amostra incluiu 33 pacientes submetidos à biópsia
incisional ou à exérese de ameloblastomas e 32 folículos de pacientes submetidos à extração
de dentes não-irrompidos. Todos os espécimes selecionados foram corados pela técnica
imuno-histoquímica com os anticorpos anti-podoplanina e anti-Ki-67. A expressão da
podoplanina foi avaliada por um método semi-quantitativo de escores. Já o índice de
proliferação celular foi obtido pela porcentagem de células positivas (no mínimo 500
células/ameloblastoma e todas as células do REO foram avaliadas). Todos os ameloblastomas
apresentaram imunomarcação pela podoplanina nas células periféricas. Nas células centrais, a
expressão foi ausente ou fraca. Nos REO, a podoplanina apresentou expressão
predominantemente nas células em contato com o tecido conjuntivo. A expressão
membranosa da podoplanina foi superior nos ameloblastomas em relação aos REO (!=0,001).
Também houve diferença significante entre a imunomarcação citoplasmática e membranosa
da podoplanina nos REO

(!=0,001). A expressão do Ki-67 foi mais acentuada nos

ameloblastomas do que nos REO (!<0,001). A correlação entre a expressão citoplasmática
(r= -0,15, != 0, 396) e membranosa (r= 0,00, != 0, 989) da podoplanina e do Ki-67 nos
ameloblastomas não foi estatisticamente significante, tampouco entre a imunomarcação
citoplasmática (r= 0,15, != 0, 421) e membranosa (r= -0, 09, ! = 0, 629) da podoplanina e do
Ki-67 nos REO. Os resultados sugerem que não há associação da podoplanina com a
proliferação celular e reforçam a necessidade da elucidação do papel desta proteína em
tumores odontogênicos benignos.

Palavras-chave: Ameloblastoma. Saco dentário. Tumores odontogênicos.

ABSTRACT
Podoplanin expression in ameloblastomas and dental follicles of unerupted teeth:
comparative estudy with Ki-67 expression
The association between podoplanin and cellular proliferative activity has been
demonstrated but is still source of debate. The aim of this study was to investigate the
expression of podoplanin in ameloblastomas and remnants of odontogenic epithelium (ROE)
from dental follicles of unerupted teeth and verify the relation between the podoplanin
expression and proliferative activity of the odontogenic cells. Thirty-three patients submitted
to the incisional biopsy or resection of ameloblastoma and 32 patients submitted to the
extraction of unerupted tooth were selected for analysis. Archived paraffin-embedded
ameloblastomas and dental follicles specimens were sectioned and stained with anti-human
podoplanin and anti-Ki-67 antibodies. The podoplanin expression by odontogenic epithelial
cells was evaluated using a score method and the Ki-67 labelling index was obtained by the
percentage of positive odontogenic cells (at least 500 cells/ameloblastoma and all ROE cells).
All ameloblastomas showed podoplanin expression in ameloblast-like cells of the epithelial
islands. Weak or absent immunostaining was observed in the central cells resembling stellate
reticulum. Podoplanin expression in ROE was mainly found in the cells in contact with the
connective tissue. Membranous expression of podoplanin in ameloblastomas was stronger
than its expression in ROE (!=0.001). Statistically significant difference between cytoplasmic
and membranous expression of podoplanin in ROE was observed (!=0.001). The index of
cellular odontogenic proliferative activity, verified by Ki-67 expression, was highest in
ameloblastomas when compared with ROE’S (!<0.001). No statistically significant
correlation between podoplanin and cellular odontogenic proliferative activity in
ameloblastomas and dental follicles was found (!>0.05). These results support the evidence
that there is no connection between podoplanin expression and odontogenic cellular
proliferative activity in ameloblastomas and reinforce that the exact role of this protein in
benign odontogenic tumor needs to be elucidated.
Key words: Ameloblastoma. Dental sac. Odontogenic tumors.
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1- INTRODUÇÃO
A podoplanina é uma glicoproteína transmembrana há pouco descrita por
Wetterwald et al. (1996) sob a designação de antígeno E11. Na ocasião, os autores reportaram
sua expressão em células endoteliais linfáticas, células epiteliais do plexo coróide, células
alveolares do tipo I, osteoblastos e células mesoteliais do peritônio. Subsequentemente, esta
proteína foi identificada em células epiteliais glomerulares de ratos, também chamadas de
podócitos (BREITENEDER-GELEFF et al., 1997) e, por acreditar-se que ela estava
envolvida na retração dos processos podais celulares em nefrose induzida experimentalmente,
os autores nomearam-na podoplanina, termo que a consagrou (BREITENEDER-GELEFF et
al., 1997). Mais tarde, outras investigações provaram que outras proteínas, como o T1!-2, o
Aggrus, o gp36 e o antígeno oncofetal M2A são estruturalmente idênticos à podoplanina e
atualmente admite-se que os termos são sinonímias da podoplanina (ORDONEZ, 2006;
SAWA, 2010). O anticorpo anti-podoplanina comercializado mais utilizado é o D2-40
(ORDONEZ, 2006).
A podoplanina tem intrigado muitos pesquisadores. Sua expressão foi relatada em
uma variedade de estruturas normais além das supracitadas, tais como miofibroblastos de
glândulas salivares, mama e próstata, células foliculares dendríticas, osteócitos e condrócitos
(MARTIN-VILLAR et al., 2006; ORDONEZ, 2006; SAWA, 2010). Ocasionalmente, células
da porção proliferativa do epitélio de revestimento da mucosa oral também expressam a
proteína (SCHACHT et al., 2003; KAWAGUCHI et al., 2008). Por não reagir com o
endotélio dos vasos sanguíneos, a podoplanina tem sido largamente utilizada como marcador
de vasos linfáticos (ORDONEZ, 2006; YUAN et al., 2006; WICKI e CHRISTOFORI, 2007).
Além disso, a podoplanina é expressa em uma variedade de neoplasias malignas e benignas,
inclusive em carcinomas espinocelulares de boca em estágios mais avançados (SCHACHT et
al., 2005; DUMOFF et al., 2006; YUAN et al., 2006; WICKI e CHRISTOFORI, 2007; ITO
et al., 2009; VORMITTAG et al., 2009; KREPPEL et al., 2010).
Os estudos acerca da reatividade do anticorpo anti-podoplanina em tecidos
normais e de tumores de origem odontogênica são tópicos extremamente recentes. Durante a
odontogênese de camundongos, a imunomarcação da podoplanina vai se modificando de
acordo com a atividade celular (IMAZUMI, 2010 e SAWA, 2008). No início do estágio de
campânula do órgão do esmalte, quando as células do epitélio interno estão se diferenciando
em ameloblastos, a imunomarcação da podoplanina é forte nessas células. Curiosamente,
porém, uma vez secretada a matriz de esmalte, os ameloblastos reduzem drasticamente a

1. INTRODUÇÃO

18

expressão desta, o que coincide com o cessamento da atividade proliferativa e a conclusão da
maturação destas células. A porção terminal da bainha de Hertwig persiste expressando
fortemente a podoplanina enquanto se prolifera em direção apical (IMAZUMI, 2010 e SAWA
et al., 2008). Por outro lado, células inertes, como as remanescentes da fragmentação da
lâmina dentária praticamente não expressam a podoplanina, especialmente quando há
metaplasia escamosa (ZUSTIN et al., 2010), mesmo tendo apresentado forte imunorreação ao
anticorpo anteriormente, no início da odontogênese (IMAIZUMI et al., 2010).
Em

ameloblastomas,

a

reatividade

do

anticorpo

anti-podoplanina

é

predominantemente observada na região de invasão do tumor, ou seja, nas células periféricas
das ilhotas. Pouca ou nenhuma reatividade é vista nas células semelhantes ao retículo
estrelado (GONZALEZ-ALVA et al., 2009; ZUSTIN et al., 2010). Nos tumores
odontogênicos queratocísticos, a expressão da podoplanina também foi relatada nas áreas
mais ativas da neoplasia: as camadas basal e suprabasal do tumor e as células periféricas dos
cistos satélites, enquanto imunomarcação nenhuma foi observada no cisto odontogênico
ortoqueratinizado, lesão com baixo índice de proliferação celular e restrito potencial de
invasão (OKAMOTO et al., 2009).
Embora haja numerosos trabalhos envolvendo a podoplanina, a sua função ainda é
um mistério. Duas hipóteses para a função da proteína foram levantadas. A primeira é baseada
na observação da expressão da podoplanina durante as diferentes fases da odontogênese e
sugere que ela participe do processo de proliferação celular (SAWA et al., 2008). A segunda
hipótese é a de que a podoplanina esteja associada à transição epitelial-mesenquimal ao
participar da remodelação do citoesqueleto celular em processos fisiológicos e também de
invasão tumoral (MARTIN-VILLAR et al., 2006; GONZALEZ-ALVA et al., 2009). Em
tumores odontogênicos, somente a segunda hipótese foi testada através da aferição da relação
da expressão da podoplanina com a da vimentina (marcador mesenquimal) e da E-caderina
(marcador epitelial) em ameloblastomas. No entanto, a relação esperada não foi encontrada e
sugeriu-se que não há associação entre a podoplanina e a transição epitelial-mesenquimal.
Restou, portanto, a investigação da primeira hipótese.
Durante a odontogênese humana, atividade proliferativa é observada enquanto as
células do epitélio interno do órgão do esmalte começam a assumir a forma de préameloblastos. Quando diferenciadas em ameloblastos, no entanto, deixam de apresentar
atividade proliferativa. (GUVEN et al., 2007). Em ameloblastomas, a atividade mitótica
praticamente se restringe às células periféricas das ilhotas tumorais em contato com o estroma
(SANDRA et al., 2001). É interessante destacar que a imunomarcação epitelial do Ki-67
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coincide com o padrão de expressão da podoplanina nos germes dentários e nos
ameloblastomas. Em folículos pericoronários o mesmo ocorre. A atividade proliferativa na
lâmina dentária é acentuada no início da odontogênese (KALIBOVIC GOVORKO et al.,
2010). No entanto, ela diminui gradativamente nos remanescentes celulares inativos
incrustados nos tecidos ao redor do dente (SARACOGLU et al., 2005; CABBAR et al.,
2008), assim como ocorre com a expressão da podoplanina (SAWA et al., 2008; IMAIZUMI
et al., 2010).
Todas essas constatações apontam para uma possível associação da podoplanina
com a atividade mitótica celular e abrem espaço para novas investigações.

2 Revisão de Literatura
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2 - REVISÃO DE LITERATURA
2.1. AMELOBLASTOMA
O ameloblastoma é um tumor que, embora seja benigno, é localmente invasivo,
destrutivo e apresenta alto índice de recidiva. O ameloblastoma é o segundo tumor
odontogênico mais comum (GARDNER et al., 2005), compreendendo de 13 a 58% de todas
as neoplasias de origem odontogênica (FREGNANI et al., 2010). Esta alta incidência
associada ao seu comportamento clínico peculiar faz do ameloblastoma o tumor odontogênico
mais significante para o conhecimento dos cirurgiões-dentistas.
Data de 1827 a primeira descrição de ameloblastoma por Cusack. Posteriormente,
em 1868, Broca complementou tal descrição (REICHART PA, 2004). Atualmente a
Organização Mundial de Saúde (OMS) inclui os ameloblastomas no grupo dos tumores
odontogênicos epiteliais com estroma fibroso maduro, sem participação do ectomesênquima
odontogênico (GARDNER et al., 2005).
A etiologia do ameloblastoma é incerta e especula-se quatro possíveis fontes
celulares que poderiam originar o tumor: 1- Remanescentes epiteliais de Malassez, 2Remanescentes da lâmina dentária, 3- Remanescentes epiteliais do órgão do esmalte e 4Camada basal da mucosa bucal (IDE et al., 2007). A lâmina dentária ou seus remanescentes é
apontada como a mais provável causa dos ameloblastomas. Araújo e Araújo (1984) defendem
tal teoria baseados nos seguintes argumentos: 1- A lâmina dentária constitui a única estrutura
epitelial comum aos sítios intra e extra-ósseos, como os ameloblastomas o são, 2- A
capacidade invasiva da lâmina sobre o mesênquima, até o local da formação do dente é
também retratada pela capacidade invasiva do ameloblastoma, 3- O tipo histológico do
ameloblastoma plexiforme lembra muito a lâmina dentária ativa, enquanto os demais tipos de
tumor lembram outras fases de desenvolvimento do germe dentário, 4- A maior ocorrência de
ameloblastomas na região de molares, onde a lâmina dentária tem crescimento ativo nos
quatro primeiros anos de vida, contrasta com a menor prevalência do tumor em outras áreas
onde a atividade da lâmina é mais passageira e 5- Além da lâmina ativa, remanescentes da
mesma teriam condições temporais mais longas para responderem aos estímulos gerados por
cistos ou dentes inclusos (ARAÚJO e ARAÚJO, 1984).
Clinicamente, o ameloblastoma é classificado em: sólido/multicístico, unicístico e
periférico. Cada variante apresenta características epidemiológicas, clínicas e radiográficas
distintas e já bem estabelecidas na literatura.
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O ameloblastoma sólido é o mais frequente, correspondendo a cerca de 93% dos
ameloblastomas (FREGNANI et al., 2010). É caracterizado por evolução lenta, porém com
padrão de crescimento infiltrativo e localmente invasivo (GARDNER et al., 2005; BLACK et
al., 2010; FREGNANI et al., 2010). Tumores pequenos frequentemente são assintomáticos.
As queixas mais comuns associadas ao ameloblastoma são a tumefação (80,4%), dor (67,8%)
e ausência de erupção (42,8%), mobilidade (24,5%) ou deslocamento (20,5%) dentário
(REICHART et al., 1995). Ocorre principalmente na região posterior da mandíbula (80-85%)
de jovens adultos (25-36 anos) (REICHART et al., 1995; GARDNER et al., 2005; BLACK et
al., 2010; FREGNANI et al., 2010). Radiograficamente apresenta-se como lesão osteolítica
multilocular, assemelhando-se a "bolhas de sabão" ou "favos de mel". Imagens tomográficas
mostram que as lesões aparentemente multiloculares em filmes convencionais na maioria das
vezes representam reabsorções ósseas de aspecto festonado e não lojas verdadeiramente
compartimentalizadas (KESSLER, 2004). Dentes podem estar associados à lesão sendo o
terceiro molar inferior o mais comumente envolvido (REICHART et al., 1995). Reabsorção
radicular é comum (GARDNER et al., 2005). Radiolucências uniloculares também podem ser
vistas, embora com menos frequência.
Microscopicamente, o ameloblastoma sólido é formado por ilhotas e cordões de
células tumorais entremeadas por um estroma fibroso que varia de moderadamente a
densamente colagenizado (KESSLER, 2004). Ele é subdividido em folicular, plexiforme,
acantomatoso, de células granulares, de células basais e desmoplásico, sendo os dois
primeiros os mais comuns (Figuras 1-6) (GARDNER et al., 2005). A maioria das neoplasias é
classificada de acordo com a predominância de um padrão celular, no entanto podem ser
encontradas lesões compostas por um único tipo de padrão. O ameloblastoma folicular é
caracterizado por ilhotas de células epiteliais formadas por células colunares ameloblast-like
que exibem três características básicas: a polarização invertida e disposição em paliçada das
células periféricas, o hipercromatismo e a vacuolização citoplasmática (VICKERS e
GORLIN, 1970) (Figura 1). Estas células colunares circundam outras células centrais
frouxamente dispostas, semelhantes às do retículo estrelado. Essa organização confere ao
subtipo folicular um aspecto bicolor, azul escuro na periferia e claro no centro. O
ameloblastoma plexiforme apresenta predominância de crescimento em cordões celulares que
simula o desenvolvimento da lâmina dentária durante a odontogênese (Figura 2). Estes
cordões geralmente são compostos por uma camada dupla de células cuboidais a colunares
baixas. Polarização reversa do núcleo e vacuolização dificilmente são identificadas no
ameloblastoma plexiforme porque o epitélio se assemelha à lâmina dentária antes da
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diferenciação em órgão do esmalte. Frequentemente o ameloblastoma plexiforme apresenta
projeções que se assemelham ao botão do germe dentário (Figura 3). O ameloblastoma
acantomatoso apresenta as mesmas características do folicular, no entanto células escamosas
substituem as células centrais semelhantes ao retículo estrelado (Figura 4). O subtipo granular
é retratado pela presença de células ovais a poliédricas, com o núcleo deslocado à periferia e
grânulos proeminentes preenchendo o citoplasma (REICHART et al., 1995; KESSLER, 2004;
GARDNER et al., 2005; FREGNANI et al., 2010) (Figura 5). Os ameloblastomas
desmoplásico e de células basais não serão revisados, por não terem integrado a amostra do
presente estudo.
O tratamento do ameloblastoma multicístico ainda é controverso. A OMS
recomenda excisão cirúrgica com margem de segurança (GARDNER et al., 2005). A taxa de
recorrência varia de 35 a 80%, dependendo da forma de tratamento (FREGNANI et al.,
2010), sendo recomendado, portanto, o acompanhamento do paciente.
O ameloblastoma unicístico apresenta um comportamento clínico menos
agressivo do que a sua contraparte multicística (LI et al., 2000). Quando associado a um dente
não-irrompido, tem idade média de acometimento do paciente de 16 anos, em oposição à
média de 35 anos na ausência de um dente não-irrompido envolvido (GARDNER et al.,
2005). Mais de 90% dos casos envolvem a mandíbula, geralmente a região posterior
(ACKERMANN et al., 1988; GARDNER et al., 2005). A queixa mais comum apresentada
pelo paciente é a tumefação. O termo ameloblastoma unicístico é derivado da aparência
macro e microscópica desta neoplasia. A lesão é, essencialmente, uma única cavidade bem
delimitada, preenchida por líquido e revestida por um epitélio ameloblastomatoso
(FREGNANI et al., 2010).
A OMS descreve duas variantes microscópicas: a luminal é caracterizada por
lesão cística revestida por uma faixa de epitélio que se encaixa nos critérios de Vickers e
Gorlin para o diagnóstico de ameloblastomas (VICKERS e GORLIN, 1970). São células
basais cúbicas ou colunares, dispostas em paliçada, com núcleo hipercromático, polarização
invertida e vacuolização citoplasmática em contato com o tecido conjuntivo e células
semelhantes ao retículo estrelado ou escamosas em seguida (ACKERMANN et al., 1988;
KESSLER, 2004) (Figura 6). Pode haver uma projeção de tecido tumoral semelhante ao
ameloblastoma plexiforme para o lúmen do cisto. Não há infiltração do epitélio neoplásico no
tecido conjuntivo. A segunda variante é a mural, na qual ilhotas e cordões
ameloblastomatosos invadem o estroma tumoral. As ilhotas podem ou não ter ligação com o
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epitélio de revestimento da lesão cística. Projeções intra-luminais também são ocasionalmente
encontradas (VICKERS e GORLIN, 1970; ACKERMANN et al., 1988; GARDNER et al., 2005). O
diagnóstico do ameloblastoma unicístico é fechado com a obtenção das informações clínicas,
radiográficas e microscópicas, pois ameloblastomas sólidos podem apresentam áreas de
degeneração cística e gerar diagnósticos equivocados. O ameloblastoma unicístico
normalmente é tratado de forma mais conservadora através de enucleação, curetagem e
criocirurgia, apresentando melhor prognóstico em relação à sua variante sólida ou multicística
(REICHART et al., 1995; KESSLER, 2004; GARDNER et al., 2005; FREGNANI et al.,
2010).
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FIGURA 1 – Ameloblastoma folicular (HE, 40X).

FIGURA 2 – Ameloblastoma plexiforme (HE, 10X).

FIGURA 3 – Projeções em forma de botão em ameloblastoma plexiforme (HE, 20X).

FIGURA 4 –Ameloblastoma folicular acantomatoso
(HE, 20X).

FIGURA 5 – Células granulares em ameloblastoma
plexiforme acantomatoso (HE, 40X).

FIGURA 6 – Ameloblastoma unicístico (HE, 40X).
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2.2. FOLÍCULO PERICORONÁRIO
O folículo pericoronário é o remanescente do órgão do esmalte e do
ectomesênquima que participou da odontogênese e se mantém envolvendo a coroa de um
dente cujo irrompimento ainda não ocorreu. As sinonímias para folículo pericoronário são:
Folículo dental, folículo dentário, saco dental, saco folicular, saco folicular pericoronário,
saco pericoronário, membrana saco dental e membrana pericoronária (DAMANTE e
FLEURY, 2001).
Os principais constituintes do folículo pericoronário são o revestimento epitelial, a
parede conjuntiva e os remanescentes epiteliais odontogênicos distribuídos ao longo da parede
conjuntiva.
Concluída a amelogênese, ocorre um processo de compactação dos componentes
do órgão do esmalte em direção à coroa, originando o epitélio reduzido do esmalte. A
estratificação do epitélio reduzido do esmalte estabelece-se com os ameloblastos reduzidos, as
células do estrato intermediário, as do retículo estrelado e as do epitélio externo do órgão do
esmalte, embora possam ser distinguidos, nesta fase, apenas os ameloblastos reduzidos. O
epitélio reduzido do esmalte (ERE) é formado por uma camada de células epiteliais de
cuboidais a cilíndricas, dispostas em paliçada lembrando ameloblastos típicos ou reduzidos
(Figura 7). O ERE pode sofrer metaplasia escamosa com o passar da idade, transformando-se
em epitélio pavimentoso estratificado. Segundo Damante e Fleury (2001), o epitélio reduzido
do esmalte está presente em 68,4% dos folículos pericoronários de dentes não-irrompidos. O
epitélio pavimentoso estratificado recobre o esmalte em 20% dos casos, enquanto o epitélio
estratificado pavimentoso hiperplásico, 12,3%. Há dentes com mais de um tipo de
revestimento. Em 13% dos espécimes não há epitélio, provavelmente por este permanecer
conectado ao esmalte, desgarrando-se do ectomesênquima subjacente durante o procedimento
cirúrgico. É interessante observar que, contrariamente ao que acontece quando há epitélio
reduzido do esmalte, quando o epitélio é estratificado pavimentoso, a prevalência de infiltrado
inflamatório permeando a lâmina própria é de 70-100% (DAMANTE e FLEURY, 2001).
Outras porções de tecido epitelial que integram o folículo pericoronário são os
remanescentes epiteliais odontogênicos provenientes da fragmentação da lâmina dentária.
Eles se dispõem em ilhotas arredondadas ou ovaladas e em cordões dispersos no tecido
conjuntivo, em diferentes profundidades (Figura 7 e 8). Com o avançar da idade, eles
diminuem
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numericamente e podem sofrer alterações, como metaplasia escamosa, hialinização periférica
e calcificação (DALEY e WYSOCKI, 1995; DAMANTE e FLEURY, 2001; CABBAR et al.,
2008). Acredita-se que após a conclusão da odontogênese, alguns desses remanescentes
epiteliais que permanecem dormentes no tecido conjuntivo indefinidamente possam retomar a
atividade proliferativa, resultando na formação de cistos e tumores odontogênicos. Este é,
inclusive, o principal argumento a favor das extrações profiláticas de dentes não-irrompidos
assintomáticos, assunto polêmico na literatura. Outros pontos defendendo o procedimento
incluem o aumento do risco das complicações cirúrgicas com o decorrer da idade e o maior
custo da extração após desenvolvimento de lesões (SIMSEK-KAYA et al., 2011). No entanto,
há quem questione a validade científica desta conduta, argumentando que a cirurgia pode ser
desnecessária e constituir-se, portanto, em um sobre-tratamento (DALEY e WYSOCKI, 1995;
DAMANTE e FLEURY, 2001). Além disso, algumas condições microscopicamente
patológicas podem não evoluir para lesões clinicamente importantes (MESGARZADEH et
al., 2008). Afinal, o potencial de um folículo dar origem a cistos e tumores, ainda que exista,
não é passível de aferição numérica (DAMANTE e FLEURY, 2001).

Figura 7 – Epitélio reduzido do esmalte (HE, 40x).

Figura 8 – Remanescentes epiteliais da lâmina dentária
(HE, 20x).

A grande alteração nos folículos pericoronários encontrada pelos autores que
advogam a extração dentária profilática é a transformação do epitélio reduzido do esmalte em
pavimentoso estratificado, o que é chamado de "alteração cística" por alguns (SIMSEKKAYA et al., 2011) e de cisto dentígero por outros (YILDIRIM et al., 2008). Os que assim
entendem, ignoram que o diagnóstico do cisto dentígero é dado pelo somatório dos achados clínicos e
cirúrgicos, ademais dos microscópicos (DALEY e WYSOCKI, 1995; DAMANTE e FLEURY, 2001).

2 . REVISÃO DE LITERATURA

33

Vale destacar que o revestimento do folículo por epitélio pavimentoso estratificado
frequentemente encontrado em dentes não-irrompidos ou parcialmente irrompidos nada mais
é do que uma variação da normalidade (DALEY e WYSOCKI, 1995; DAMANTE e
FLEURY, 2001).
2.3. PODOPLANINA
A podoplanina é uma glicoproteína transmembrana tipo-I que apresenta a
estrutura típica de uma proteína deste tipo, contendo um domínio extra-celular hidrofílico, um
transcelular hidrofóbico e uma curta cauda citoplasmática constituída por 9 aminoácidos
(MARTIN-VILLAR et al., 2005) (Figura 9). Acredita-se que esta porção interna da
podoplanina seja responsável por se ligar às proteínas da família ERM (ezrin, radixin e
moesin) (MARTIN-VILLAR et al., 2006), sobre as quais se discorreremos adiante.

Figura 9 – Representação da estrutura transmembranar da podoplanina.

A podoplanina foi descrita há pouco por Wetterwald et al. (1996) sob a
designação de antígeno E11. Na ocasião, os autores reportaram sua expressão em células
endoteliais linfáticas, células epiteliais do plexo coróide cerebral, células alveolares do tipo I
do pulmão, células mesoteliais do peritônio, osteoblastos e osteócitos. Os osteoblastos
somente expressaram a proteína na porção da célula que estava em contato com o osteóide
(WETTERWALD et al., 1996). Mais tarde, outras investigações provaram que outras
proteínas, como o T1!-2, o Aggrus, o gp36 e o antígeno oncofetal M2A são estruturalmente
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idênticos à podoplanina e atualmente admite-se que os termos são sinonímias (MARTINVILLAR et al., 2005; ORDONEZ, 2006).
Subsequentemente, esta proteína foi identificada nos podócitos, células epiteliais
glomerulares de ratos, fato que inspirou o seu nome, hoje consagrado (BREITENEDERGELEFF et al., 1997). Os podócitos integram o glomérulo renal e exibem projeções
digitiformes que auxiliam a filtragem de proteína da urina. Curiosamente, em ratos com
nefrose induzida experimentalmente e caracterizada por retração dos processos podais dos
podócitos, não há imunorreação ao anticorpo anti-podoplanina (BREITENEDER-GELEFF et
al., 1997).
Schacht et al. (2003) demonstraram que camundongos que tiveram a expressão da
podoplanina suprimida morreram ao nascer por falência respiratória (causada por má
formação do espaço alveolar associada a um número reduzido de células epiteliais alveolares
do tipo I) e apresentaram defeitos estruturais severos nos vasos linfáticos, porém não nos
vasos sanguíneos. Este trabalho também mostrou que a ausência da podoplanina não exerce
influência sobre a diferenciação epidérmica em camundongos, processo este que ocorreu
mesmo diante da indução da supressão da podoplanina (SCHACHT et al., 2003). Por não ser
expressa no endotélio dos vasos sanguíneos, a podoplanina tem sido largamente utilizada
como marcador de vasos linfáticos (ORDONEZ, 2006; YUAN et al., 2006; WICKI e
CHRISTOFORI, 2007). O anticorpo anti-podoplanina comercializado mais utilizado é o D240 (ORDONEZ, 2006).
A podoplanina tem intrigado muitos pesquisadores. Sua expressão foi relatada em
uma variedade de estruturas normais além das supracitadas, tais como miofibroblastos de
glândulas salivares maiores (HATA et al., 2008), mama e próstata, células foliculares
dendríticas e condrócitos (SCHACHT et al., 2005; MARTIN-VILLAR et al., 2006;
ORDONEZ, 2006). Ocasionalmente, células da porção proliferativa do epitélio de
revestimento da mucosa bucal também expressam a proteína (SCHACHT et al., 2003;
SCHACHT et al., 2005; KAWAGUCHI et al., 2008). A imunomarcação da podoplanina está
associada à presença de infiltrado inflamatório em gengivite em humanos (MIYAZAKI et al.,
2009), ameloblastomas (GONZALEZ-ALVA et al., 2009), cistos dentígeros

e tumores

odontogênicos queratocísticos (TOQ) (OKAMOTO et al., 2009).
Além disso, a podoplanina é expressa em uma variedade de neoplasias malignas,
como o carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço (inclusive da boca), pele, esôfago e
pulmão, câncer de ovário, testículo, mesotélio, cérebro e do trato gastrointestinal
(ORDONEZ, 2006; WICKI e CHRISTOFORI, 2007; RAICA et al., 2008).
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A expressão da podoplanina em lesões cancerizáveis foi estudada por Kawaguchi
et al. (2008). Cento e cinquenta pacientes com leucoplasia tratados por quimioprevenção
foram acompanhados por, em média, 7,5 anos. Todos se submeteram à biópsia incisional no
início do estudo para confirmação do diagnóstico. Imunomarcação da podoplanina foi
encontrada em 32% das lesões sem displasia, 41% das lesões com displasia leve, 70% das
lesões com displasia moderada e em 100% das lesões com displasia grave, ou seja, sua
expressão esteve associada à severidade do grau de displasia. Ademais, ao lado das
características microscópicas, a podoplanina mostrou-se um fator de risco independente na
transformação maligna (KAWAGUCHI et al., 2008).
Em carcinomas espinocelulares de boca, a expressão da podoplanina tem sido
reportada em áreas displásicas ou hiperplásicas adjacentes à neoplasia (YUAN et al., 2006).
No tumor, a podoplanina apresenta-se com dois padrões de expressão: Distribuição difusa
pelas células tumorais ou confinada ao front de invasão tumoral. Nos casos exibindo o
segundo padrão, as células centrais frequentemente são mais diferenciadas (MARTINVILLAR et al., 2005; YUAN et al., 2006; KREPPEL et al., 2010). A podoplanina também
tem apresentado associação à metástase linfonodal, estágio mais avançado e pior prognóstico
da doença (YUAN et al., 2006; WICKI e CHRISTOFORI, 2007; RAICA et al., 2008;
VORMITTAG et al., 2009; KREPPEL et al., 2010).
Embora haja numerosos trabalhos envolvendo a podoplanina, a sua função ainda é
um mistério.
A transição epitelial-mesenquimal (TEM) é um processo pelo qual uma célula
epitelial deixa de expressar marcadores epiteliais e passa a expressar marcadores
mesenquimais (MARTIN-VILLAR et al., 2006; WICKI e CHRISTOFORI, 2007).
Acompanham o processo alterações fenotípicas e funcionais, como a mudança da forma da
célula epitelial, que passa a adquirir um aspecto fibroblástico, com emissão de projeções
citoplasmáticas e maior motilidade. Essas alterações conferem à célula capacidade de
interagir com as células mesenquimais e com a matriz extra-celular de forma distinta à que
ocorria anteriormente, garantindo à célula capacidade de invasão nos tecidos adjacentes
(MARTIN-VILLAR et al., 2006; WICKI e CHRISTOFORI, 2007; MARTIN-VILLAR et al.,
2010). Foi demonstrado que a podoplanina participa da TEM em células MDCK ao se ligar à
ezrin, membro da família de proteínas ERM (ezrin, myosin e radixin) (NAKAMURA e
OZAWA, 1997) através da sua cauda citoplasmática (MARTIN-VILLAR et al., 2006;
FERNANDEZ-MUNOZ et al., 2011). Esta interação ativa a GTPase RhoA, proteína
envolvida em diversas atividades celulares, entre elas a proliferação, diferenciação,

2 . REVISÃO DE LITERATURA

36

transformação e motilidade celular (BIZ et al., 2010). Através da ativação da GTPase RhoA
se dá início à remodelação do citoesqueleto de actina e formação das projeções
citoplasmáticas. Assim, a célula adquire acentuada capacidade de invasão tecidual (MARTINVILLAR et al., 2006).
A associação da podoplanina com a TEM, no entanto, ainda é tema de
controvérsia. Wicki et al. (2006) demonstraram que a invasão e migração celular induzida
pela podoplanina ocorre mesmo na ausência da TEM em cultura de células de câncer de
mama (WICKI et al., 2006).
Assim, duas hipóteses para a função da podoplanina foram levantadas. A primeira
leva em consideração o fato da proteína ser expressa na porção terminal da bainha epitelial de
Hertwig durante a formação da coroa dentária (SAWA et al., 2008; IMAIZUMI et al., 2010) e
na camada basal do epitélio bucal hiperplásico (KAWAGUCHI et al., 2008), localizações
com alta taxa de proliferação celular (vide item 2.3.1). A hipótese sugere, portanto, que a
podoplanina esteja associada ao processo mitótico (SAWA et al., 2008). Suporta ainda esta
hipótese o fato da expressão da podoplanina e do Ki-67 coincidirem em germes dentários
durante a odontogênese (GUVEN et al., 2007; SAWA et al., 2008). Soma-se a isto o fato de a
podoplanina ser expressa no front de invasão tumoral de numerosos tumores malignos e
benignos citados acima, como carcinomas espinocelulares, TOQ e ameloblastomas (vide item
2.3.1) (YUAN et al., 2006; GONZALEZ-ALVA et al., 2009; OKAMOTO et al., 2009;
VORMITTAG et al., 2009; KREPPEL et al., 2010; ZUSTIN et al., 2010). Ademais, estudos
in vitro tem sugerido que a podoplanina está associada à atividade de migração e/ou
remodelação celular, processos inerentes à mitose (MARTIN-VILLAR et al., 2005;
MARTIN-VILLAR et al., 2006; WICKI et al., 2006; YUAN et al., 2006; WICKI e
CHRISTOFORI, 2007; KAWAGUCHI et al., 2008; RAICA et al., 2008; GONZALEZALVA et al., 2009; OKAMOTO et al., 2009; VORMITTAG et al., 2009; KREPPEL et al.,
2010; ZUSTIN et al., 2010).
A segunda hipótese é a de que a podoplanina esteja associada à transição epitelialmesenquimal ao participar da remodelação do citoesqueleto celular tanto em processos
fisiológicos e como de invasão tumoral (MARTIN-VILLAR et al., 2006; GONZALEZALVA et al., 2009). Isso porque células com menor grau de diferenciação expressam-na,
enquanto as que têm maior grau de maturação, não (GONZALEZ-ALVA et al., 2009). Em
tumores odontogênicos, somente a segunda hipótese foi testada através da aferição da relação
da expressão da podoplanina com a da vimentina (marcador mesenquimal) e da E-caderina
(marcador epitelial) em ameloblastomas (vide item 2.3.1).
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2.3.1. PODOPLANINA EM TECIDOS E TUMORES ODONTOGÊNICOS
O estudo da expressão da podoplanina em tecidos e tumores odontogênicos é um
tópico extremamente recente. Os primeiros trabalhos acerca deste assunto foram publicados
em 2008.
No primeiro destes, Sawa et al. (2008) delinearam um trabalho com germes
dentários de camundongos com a finalidade de investigar a expressão da podoplanina nos
tecidos dentários durante a odontogênese. Cinco animais foram sacrificados ao 9º dia pósnascimento, procedendo-se o corte das peças e reação imuno-histoquímica com os anticorpos
anti-podoplanina e anti-nestina. Este último para a evidenciação de odontoblastos em todas as
fases de diferenciação. As secções dos germes dentários obtidos estavam na fase de
campânula e resultados interessantes foram obtidos. Na fase de pré-ameloblastos, as células
expressaram fortemente a podoplanina, mas a partir do momento em que se diferenciavam, os
ameloblastos curiosamente deixavam de exibi-la. As células epiteliais da alça cervical, que
apresentam alto índice mitótico, expressaram fortemente a podoplanina, enquanto as células
frouxamente dispostas do retículo estrelado e do estrato intermediário fracamente
sensibilizaram-se. Já os odontoblastos reagiram intensamente aos anticorpos anti-nestina e
anti-podoplanina em todas as fases de diferenciação. Os autores concluíram que a
podoplanina possivelmente exerce papel fundamental na proliferação das células do germe
dentário (SAWA et al., 2008).
Gonzales-Alva et al. (2009) investigaram a distribuição da expressão da
podoplanina em 38 ameloblastomas para avaliar o seu papel na progressão tumoral. Também
aferiram a imunomarcação da E-caderina, um marcador epitelial, e da vimentina, um
marcador mesenquimal, para averiguar se a transição epitelial-mesenquimal ocorre em
ameloblastomas e qual a sua associação com a podoplanina. Quinze cistos dentígeros foram
incluídos para comparação. Trinta e cinco dos 38 ameloblastomas expressaram a podoplanina.
Segundo os autores, a distribuição desta apresentou-se altamente variável e foi
predominantemente observada nas células periféricas do tumor, enquanto as semelhantes ao
retículo estrelado foram negativas ou expressaram-na fracamente. A E-caderina apresentou
imunoreatividade nas células centrais, enquanto nas periféricas, a imunorreação foi diminuída.
Não houve imunomarcação da vimentina nos ameloblastomas. Não houve correlação
estatisticamente significante da expressão da podoplanina com a da E-caderina e vimentina.
Os autores concluíram que a podoplanina está associada a tecidos neoplásicos de origem
odontogênica e que pode desempenhar um papel na migração celular coletiva das ilhotas de
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ameloblastoma, possivelmente por meio da remodelação do citoesqueleto, porém sem relação
com a TEM (GONZALEZ-ALVA et al., 2009).
Okamoto et al. (2009) estudaram a expressão da podoplanina em 46 tumores
odontogênicos queratocísticos, 11 cistos odontogênicos ortoqueratinizados (COO) e 15 cistos
dentígeros. A grande maioria (82,6%) dos TOQ expressaram fortemente a podoplanina
enquanto quase todos os COO (72,27%) não apresentaram reação. Seis cistos dentígeros
reagiram fracamente com o anticorpo, somente em áreas com inflamação. A
imunorreatividade da podoplanina, quando presente, era predominante nas camadas basal e
suprabasal dos espécimes. Os autores sugeriram uma possível contribuição da podoplanina
para a invasão local do TOQ e associação com a sua natureza neoplásica (OKAMOTO et al.,
2009).
Nove germes dentários no estágio inicial de mineralização da coroa, 7 dentes
hígidos e irrompidos, 10 cistos radiculares, 10 cistos foliculares, 5 ameloblastomas
sólidos/multicísticos, 2 tumores odontogênicos adenomatóides (TOA) e 3 tumores
odontogênicos queratocísticos foram o foco do trabalho de Zustin et al. (2010). Os autores
realizaram um estudo descritivo da expressão da podoplanina e encontraram imunomarcação
positiva na maioria das células epiteliais dos germes dentários. No estágio inicial de
mineralização da coroa, os remanescentes epiteliais da lâmina dentária apresentaram forte
expressão membranosa da podoplanina. Ilhotas mais profundas e com metaplasia escamosa
foram negativas. O retículo estrelado do órgão do esmalte revelou discreta positividade para o
anticorpo anti-podoplanina. Já o epitélio interno do esmalte, exibiu forte reação membranosa
e citoplasmática. Ademais, expressão membranosa e citoplasmática intensa do anticorpo foi
observada no estrato intermediário. Ameloblastos secretores apresentaram-se com
imunorreação moderada, tanto membranosa quanto citoplasmática. As células do epitélio
externo do esmalte apresentaram expressão membranosa forte da podoplanina no estágio
tardio de campânula. Os cistos odontogênicos expressaram a podoplanina predominantemente
na camada basal, enquanto as neoplasias, no front de invasão tumoral. As células semelhantes
ao retículo estrelado (REL) dos ameloblastomas e as estruturas duct-like dos tumores
odontogênicos adenomatóides não reagiram à podoplanina. Os autores concluíram que a
podoplanina exerce função tanto em processos fisiológicos como patológicos e sugerem
associação da proteína com a TEM e invasão local dos tecidos durante a odontogênese e
formação e evolução das lesões odontogênicas císticas e neoplásicas (ZUSTIN et al., 2010).
Imaizumi et al. (2010) investigaram a distribuição da expressão da podoplanina
em 10 germes dentários de camundongos. No estágio de botão, tanto o epitélio da mucosa
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bucal quanto o botão reagiram fortemente ao anticorpo anti-podoplanina. No estágio de
capuz, a imunomarcação ocorreu no epitélio interno e externo do esmalte, porém não no
retículo estrelado. No estágio de campânula, a podoplanina foi expressa na alça cervical e nos
odontoblastos. Após a diferenciação em ameloblastos, a imunomarcação nestas células
diminuiu drasticamente. Na fase de formação da raiz, os odontoblastos radiculares foram
fracamente sensibilizados pela proteína enquanto a bainha epitelial de Hertwig persistiu
expressando-a fortemente (IMAIZUMI et al., 2010).
2.4 KI-67
O Ki-67 é uma proteína estruturalmente grande localizada no núcleo celular. O
seu ciclo de vida é estimado entre 60 e 90 minutos e se acredita que a quantidade de Ki-67
presente em qualquer instante do ciclo celular é precisamente controlada, presumivelmente
por sistemas de síntese e degradação proteica (BROWN e GATTER, 2002).
Embora haja vasta quantidade de informações acerca da estrutura, localização e
regulação do Ki-67, pouco se sabe sobre a função da proteína. Ela é vital para a proliferação
celular, uma vez que a supressão desta proteína impede a mitose (BROWN e GATTER,
2002).
O anticorpo anti-Ki-67 é um marcador de proliferação celular largamente
empregado. O mais comumente utilizado é o MIB-1. É expresso em todos os estágios do ciclo
celular, com exceção do G0 (VAN DIEST et al., 1998). Por este motivo, é empregado para
diversos fins (TORRES-RENDON et al., 2009; MONTEBUGNOLI et al., 2011). A
proliferação celular é um dos processos biológicos mais fundamentais no crescimento e na
manutenção da homeostasia dos tecidos. Em tumores, a atividade proliferativa tem recebido
especial atenção como importante mecanismo na oncogênese (VAN DIEST et al., 1998). Há
centenas de estudos correlacionando o índice de imunomarcação do Ki-67 com as variáveis
pertinentes à evolução de pacientes com os mais diversos tipos de neoplasias malignas e
benignas, sendo o Ki-67 utilizado como indicador de prognóstico em alguns tumores, como
os de mama (BROWN e GATTER, 2002).
O estudo da expressão do Ki-67 em ameloblastomas atraiu bastante atenção na
década de 90. Atualmente, ele é consagrado como o principal marcador de proliferação
celular nestas neoplasias (KUMAMOTO, 2006). Tem-se, abaixo, uma revisão dos trabalhos
estudando a expressão do Ki-67 em ameloblastomas e, em seguida, em folículos
pericoronários e dentes humanos em desenvolvimento.
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de
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odontogênicas

epiteliais

(9

ameloblastomas, 13 TOQs, 15 cistos dentígeros, 6 cistos radiculares e dois carcinomas
odontogênicos) foram imunomarcados com os anticorpos anti-p53 (expresso em células que
apresentam alterações no gene p53) e anti-Ki-67 no trabalho de Slootweg (1995). Para
avaliação das imunomarcações, a área com maior concentração de células positivas foi
selecionada com a objetiva de 5x e um campo foi analisado com a de 40x. O autor
demonstrou que os cistos dentígero e radicular apresentaram os menores índices de
imunorreação ao anticorpo anti-Ki-67. Nos TOQ, a proteína foi basicamente observada na
camada basal. Os carcinomas odontogênicos expressaram o Ki-67 na região do front de
invasão tumoral. Quanto aos ameloblastomas, expressão do Ki-67 foi observada tanto nas
células periféricas colunares quanto nas semelhantes às do retículo estrelado. Das 45 lesões
examinadas, 42 exibiram alteração no gene p53 (6/9 ameloblastomas). Slootweg encontrou
relação da expressão do Ki-67 com a do p53P (" <0,005) e sugeriu possível associação da
proliferação celular com a alteração do gene p53 (SLOOTWEG, 1995).
A correlação da expressão do Ki-67 com os parâmetros clínicos e histológicos de
54 ameloblastomas foi o foco do trabalho de Ong'uti et al. (1997). A idade média dos
pacientes foi de 25,4 anos e quanto ao gênero, 22 pacientes eram homens e 32, mulheres.
Vinte e quatro tumores eram do tipo folicular e 30, do tipo plexiforme. O IEKI (índice de
expressão do Ki-67) foi obtido pela porcentagem de células positivas observadas em 10
campos analisados com objetiva de 40x. Ameloblastomas foliculares (5%) apresentaram
maior IEKI do que os plexiformes (3,2%) ("<0,05). Os tumores plexiformes que acometeram
a área posterior apresentaram IEKI superior àqueles das áreas anteriores ("<0,05). Também
houve diferença de imunomarcação do Ki-67 entre as células próximas às áreas císticas e as
cuboidais com aparência escamosa ("<0,01). Segundo os autores, estes resultados apontam
para correlação do IEKI com as características histológicas dos ameloblastomas tanto em um
mesmo tipo de tumor quanto em tipos distintos (ONG'UTI et al., 1997).
A expressão do Ki-67 em 15 ameloblastomas foliculares e 15 plexiformes foi
estudada por Nagao et al. (1999). Metade da amostra pertencia ao gênero masculino e a outra
metade, ao feminino. A idade média dos pacientes foi de 40,5 anos para os ameloblastomas
foliculares e de 33,5 anos para os plexiformes. O IEKI foi obtido pela análise de cerca de
1.000 células, com a objetiva de 20x. O índice de expressão do anticorpo anti-Ki-67 foi
inferior nos tumores foliculares (1,78%) quando confrontado com os plexiformes (3,68%)
("<0,01). Os autores concluíram que a atividade mitótica varia de acordo com o tipo celular
de ameloblastoma (NAGAO et al., 1999).
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Sandra et al. (2001) estudaram a expressão imuno-histoquímica do Ki-67 e do
PCNA (antígeno nuclear de proliferação celular) em 32 ameloblastomas. A idade média dos
pacientes foi de 38,2 anos. Mil e duzentas células por tumor foram avaliadas para cada
anticorpo com a objetiva de 20x. Os ameloblastomas de células basais apresentaram maior
índice de expressão do Ki-67 (6,80%), seguido pelos tipos folicular (5,05%), plexiforme
(3,70%), acantomatoso (3,69%), unicístico (2,85%) e desmoplásico (2,75%). Os índices
mitóticos obtidos pela imunorreação do Ki-67 e do PCNA também foram analisados
em relação ao subtipo tumoral, padrão citológico das células das periféricas, apresentação
clínica (sólido, cístico ou misto), localização do tumor, aparência radiográfica e idade do
paciente. Em relação ao padrão citológico das células periféricas dos ameloblastomas, o
subtipo de células basais apresentou índice de imunomarcação significativamente maior de
PCNA e Ki-67

do

que

os

ameloblastomas

unicístico

e

desmoplásico

(" <0,05).

Ameloblastomas sólidos apresentaram maior atividade proliferativa expressa pela expressão
do PCNA e do Ki-67 do que os tipos cístico e misto. O índice de imunomarcação foi
diretamente proporcional à idade dos pacientes. Os autores concluíram que os
ameloblastomas apresentam índices mitóticos bastante variáveis e que tanto o Ki-67 quanto
o PCNA são úteis no estabelecimento da atividade proliferativa dessas neoplasias (SANDRA
et al., 2001).
A análise da expressão do Ki-67 foi realizada para determinar o índice
mitótico de 10 ameloblastomas unicísticos com capacidade peculiar de destruição óssea e
recidiva

(ROSENSTEIN

et

comparados com 10 ameloblastomas sólidos

al.,
e

2001).

Estes foram

10 cistos dentígeros.

Ameloblastomas

unicísticos de 10 homens e 11 mulheres (média de idade de 35 anos) foram incluídos (dados
dos ameloblastomas sólidos e dos cistos dentígeros não foram fornecidos). A taxa de
proliferação dos ameloblastomas unicísticos (representado pela porcentagem de células no
ciclo celular numa área de 0,0625mm2) foi de 4,3%, maior em comparação com tumores
sólidos (2,8%) e menor em relação aos cistos dentígeros (6,6%). A histologia aparentemente
inocente dos ameloblastomas unicísticos, concluíram os autores, mascara o potencial
biológico dessas lesões. Os mecanismos pelos quais ameloblastomas unicísticos assumem
comportamento destrutivo parecem ter pouca relação com o ciclo celular, o que requer mais
estudos (ROSENSTEIN et al., 2001).
As alterações cromossômicas e a proliferação celular foram estudadas em 20
ameloblastomas, 3 germes de dentes decíduos humanos na fase de capuz e 7 na de campânula
por meio da hibridização genômica comparativa (HGC) e da técnica imuno-histoquímica
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(JAASKELAINEN et al., 2002). O marcador de mitoses utilizado foi o MIB-1 e o índice de
imunomarcação foi obtido pela contagem de pelo menos 5.000 células nos ameloblastomas e
expresso em porcentagem, enquanto nos germes dentários, todas as células foram
consideradas. Oito homens e 12 mulheres compuseram a amostra, com idade média de 45,1
anos. Doze tumores eram plexiformes, 8 foliculares e 2 acantomatosos. A taxa de recorrência
dos ameloblastomas foi de 65%. Não houve correlação estatisticamente significante da
ocorrência de proliferação celular e recorrência. O índice de expressão do Ki-67 nos
ameloblastomas variou de 0 a 2,5%. Já nos germes dentários, a porcentagem de células
imunomarcadas no epitélio interno e externo do esmalte, retículo estrelado, papila dentária e
lâmina dentária foi de, respectivamente, 39,1%, 19,5%, 0%, 6,3 e 6,8% na fase capuz. Na fase
de campânula, as mesmas estruturas apresentaram índices de, respectivamente, 36,3%, 8,7%,
0%, 9,4% e 6,8%. Apenas 2 dos 17 ameloblastomas selecionados para realização da HGC
exibiram alterações genéticas. Os resultados sugeriram que o índice de proliferação celular
não é ferramenta confiável para predizer a evolução do ameloblastoma e que desequilíbrio
cromossômico é raro neste tipo de neoplasia (JAASKELAINEN et al., 2002).
O objetivo do trabalho de Meer et al. (2003), foi o de avaliar e comparar a
atividade proliferativa de ameloblastomas sólidos/multicísticos e unicísticos por meio da
imunomarcação do Ki-67 e do PCNA. Dez ameloblastomas de cada tipo foram estudados. O
IEKI foi obtido através da contagem de 2.000 células por tumor. O índice de proliferação
celular destacado pelo PCNA foi de 64,9% e 71,2% para os ameloblastomas sólidos e
unicísticos, respectivamente e do Ki-67, de 2,8% nos tumores sólidos e 8,8% nos tumores
unicísticos. Os autores concluíram que não há relação entre o comportamento clínico dos
ameloblastomas e a proliferação celular, uma vez que o tipo mais agressivo apresentou menor
índice mitótico (MEER et al., 2003).
A análise da expressão do Ki-67 e do Syndecan-1 ou CD138 (proteína cuja
ausência de imunomarcação está correlacionada com invasão tecidual, metástase e pior
prognóstico em tumores epiteliais malignos) em ameloblastomas foi tema do trabalho
realizado por Bologna-Molina et al (2008). Setenta e cinco ameloblastomas unicísticos, 45
sólidos e 6 germes dentários extraídos no início da mineralização da coroa foram
selecionados. Leve predominância do gênero feminino (53,2%) foi observada. A média da
idade dos pacientes foi de 27,8 anos. A expressão do Ki-67 foi observada predominantemente
nas células periféricas tumorais, e a porcentagem de imunorreatividade foi de 15,1% para os
ameloblastomas unicísticos e 12,8% para os sólidos. A expressão do Syndecan-1 foi
estatisticamente superior nos ameloblastomas unicísticos e nos germes dentários em
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comparação com os ameloblastomas sólidos. Não houve correlação estatisticamente
significante da imunorreatividade do anticorpo anti-Syndecan-1 com a do anti-Ki-67. Sugeriuse que a ausência da associação da expressão dos dois marcadores se dá pela complexidade da
histomorfologia dos ameloblastomas, sendo necessários mais estudos para esclarecimento do
papel do Syndecan-1 nesses tumores (BOLOGNA-MOLINA et al., 2008).
Migaldi et al. (2008) estudaram a proliferação celular e as alterações nos
microssatélites de ameloblastomas. O DNA foi extraído de amostras de 24 espécimes e foi
analisado. A ocorrência e o padrão de alterações de microssatélites, em forma de perda ou
variação de comprimento foram correlacionadas com o índice de expressão do Ki-67 e com
outros parâmetros clinicopatológicos. O significado prognóstico dessas alterações também foi
avaliado. Cerca de 1.000 células foram contadas para avaliação da expressão do Ki-67. Dos
pacientes que contribuíram para o estudo, 11 pertenciam ao gênero masculino e 13, ao
feminino; a média de idade foi de 46 anos. A média do índice de expressão do Ki-67 nos
ameloblastomas foi de 1,7%, 2,2% e 1,9% nos tumores periféricos, sólidos e unicísticos,
respectivamente. Imunoexpressão acentuada do Ki-67 foi significativamente associada com
menor sobrevida livre de doença ("=0,03 pelo teste de log-rank). Alteração de pelo menos um
dos locos selecionados foi observada em todos (100%) os ameloblastomas analisados com
uma média de quatro microssatélites alterados para cada tumor. Não houve relação entre a
ocorrência de alterações de microssatélites e outros parâmetros, tais como idade, sexo,
tamanho do tumor, localização e histologia. A ocorrência de alterações de microssatélites foi
mais frequente em tumores exibindo maior quantidade de expressão do Ki-67 ("=0,03) e em
uma análise uni-variada foi preditor de um maior risco de recorrência da doença ("=0,039
pelo teste de log-rank). Estes resultados demonstram que as alterações de microssatélites são
eventos frequentes em ameloblastomas. Eles também sugerem que a avaliação da atividade
proliferativa de células tumorais e alterações de microssatélites pode ser útil para prever o
comportamento clínico dos ameloblastomas (MIGALDI et al., 2008).
Rizzardi et al. (2009) mensuraram a expressão do Ki-67 e do TRAIL (potente
indutor apoptótico) e seus receptores em 15 ameloblastomas (3 foliculares, 8 plexiformes, 2
acantomatosos e 2 de células granulares) por meio da técnica imuno-histoquímica e do
TUNEL (terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling) assay (o último
somente para o TRAIL e receptores). O TRAIL e seus receptores apresentaram-se
difusamente expressos nos ameloblastomas, sem clara co-localização com as células
apoptóticas. O IEKI, obtido pela análise de 1.000 células por tumor, foi significantemente
maior nas células periféricas do que nas células retículo-estrelado-like ("<0,005). As
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atividades apoptótica e proliferativa apresentaram-se opostamente nas células periféricas e
centrais dos tumores. Concluiu-se que TRAIL e seus receptores podem estar envolvidos
na transformação neoplásica do

epitélio odontogênico e sugerem

uma

regulação intrínseca da proliferação e apoptose das células neoplásicas, explicando assim o
seu crescimento lento e incapacidade de metástase (RIZZARDI et al., 2009).
Agora serão descritos os trabalhos que trataram do estudo da expressão do Ki-67
em folículos pericoronários e dentes humanos em desenvolvimento.
Edamatsu et al. (2005) delinearam um trabalho buscando esclarecer o papel de
alguns fatores relacionados à apoptose (FRA), nos tecidos odontogênicos pericoronários. A
expressão do Fas, Bcl-2 e single-stranded DNA (ssDNA) foi examinada em 80 folículos
pericoronários (FP) e 27 cistos dentígeros (CD). Os resultados foram comparados com a
expressão do Ki-67. Para obtenção do IEKI, 500 células foram avaliadas. Dos 80 folículos
pericoronários, 39 pertenciam a pacientes do gênero masculino e 41, do feminino. A média de
idade dos pacientes foi de 27,4 anos. Expressão do Fas e do ssDNA foram encontradas na
porção superficial do epitélio tanto nos FP como nos CD. Já o Bcl-2 e o Ki-67 foram
imunomarcados próximo à camada basal nos dois tipos de tecido. Os cistos dentígeros
apresentaram maior imunorreação ao anticorpo anti-Ki-67 do que os folículos pericoronários.
Nos FP, a presença de cristais epiteliais ("<0,05) e de inflamação ("<0,01) foi correlacionada
com maior índice mitótico. Os autores concluíram que a apoptose e a proliferação celular
provavelmente desempenham função na patogênese dos CD. Nos FP, a expressão dos FRA é
modulada por características morfológicas dos componentes teciduais, como por exemplo,
alterações inflamatórias (EDAMATSU et al., 2005).
A expressão do MIB-1 (anticorpo anti-Ki-67) em 10 folículos pericoronários de
dentes não-irrompidos contendo remanescentes epiteliais odontogênicos, 10 espécimes de
mucosa bucal, 10 cistos dentígeros, 10 cistos radiculares e 10 TOQs foi avaliada
(SARACOGLU et al., 2005). Dez campos microscópicos obtidos com a objetiva de 40x
foram analisados. O folículo pericoronário não apresentou nenhuma célula positiva. Os cistos
odontogênicos e a mucosa bucal exibiram expressão semelhante do anticorpo, que era
incrementada em áreas suprajacentes à inflamação. O maior índice de proliferação celular foi
encontrado dos TOQs. Os autores concluíram que a extração de um dente não-irrompido
assintomático para prevenir a possibilidade de transformação neoplásica dos remanescentes
de epitélio odontogênico não é justificável (SARACOGLU et al., 2005).
Com a finalidade de demarcar a atividade mitótica em dentes humanos em
desenvolvimento, Guven et al. (2007) realizaram um ensaio imuno-histoquímico com o Ki-
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67. Quatro germes dentários de primeiros molares nas 13ª, 16ª, 21ª e 30ª semanas de gestação
foram coletados e submetidos à reação imuno-histoquímica. No estágio de botão (13ª
semana), o germe expressou o antígeno por completo, abrangendo inclusive a lâmina dentária.
No estágio de capuz (16ª semana), o epitélio externo do esmalte não exibiu marcação para o
Ki-67 enquanto as células do epitélio interno do esmalte, que começavam assumir a forma de
pré-ameloblastos, e as do estrato intermediário foram sensibilizadas pelo marcador. No
estágio inicial de sino (21ª semana), o estrato intermediário continuava positivo para o Ki-67,
mas os ameloblastos que já produziam matriz deixaram de apresentar imunoreatividade. A
lâmina dentária, em fase de degeneração, levemente expressou o antígeno. No estágio tardio
de sino (30ª semana), os pré-ameloblastos aumentaram a intensidade da marcação, ao passo
que os ameloblastos já diferenciados continuaram não expressando o Ki-67 (GUVEN et al.,
2007).
Cabbar et al. (2008) investigaram a atividade proliferativa do epitélio
odontogênico de 54 folículos pericoronários de terceiros molares não-irrompidos
assintomáticos por meio de um ensaio imuno-histoquímico com dois marcadores de
proliferação celular: o Ki-67 e o MCM-2. A média de idade dos pacientes foi de 20,2 anos; 15
eram homens e 39 eram mulheres. Cem células foram avaliadas por caso. A média da
expressão de ambos os antígenos nos remanescentes de epitélio odontogênico dos folículos
pericoronários foi superior à encontrada no tecido gengival saudável utilizado como controle,
sendo a do Ki-67 quase duas vezes maior (6,15% no controle e 10,67% no folículo). Os
resultados evidenciaram a atividade mitótica em células de aparência inativa e acenaram para
uma possível transformação neoplásica incipiente (CABBAR et al., 2008).
O objetivo do trabalho de Kalibovic-Govorko et al. (2010) foi o de investigar a
expressão espacial e temporal do Ki-67, Bax (pró-apoptótico) e Bcl-2 (anti-apoptótico) em
dentes humanos em desenvolvimento. Oito cortes histológicos na 5-10a semana de idade pósovulatória foram imunomarcados. Na 6ª-7ª semana, o botão já apresentou expressão do Ki-67,
o que foi aumentando até a 9a semana (41% das células positivas). Na décima, a
imunomarcação diminuiu rapidamente para apenas 14%. Nesta fase, o epitélio interno e
externo do órgão do esmalte apresentou 39% e 33% das células em atividade proliferativa,
respectivamente. O anticorpo anti-Bcl-2 apresentou forte imunorreatividade em células em
proliferação e moderada nos germes dentários. O Bax exibiu co-expressão com o Bcl-2 no
germe dentário. Os autores concluíram que as células em proliferação exercem influência no
crescimento no germe dentário, o Bcl-2 afeta a proliferação e diferenciação de linhagens
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celulares específicas enquanto o Bax atua no processo de morte celular (KALIBOVIC
GOVORKO et al., 2010).
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3 – PROPOSIÇÃO
O presente estudo teve por objetivos:
3.1 -Investigar a expressão da podoplanina em ameloblastomas;
3.2 -Investigar a expressão da podoplanina em remanescentes de epitélio odontogênico
de folículos pericoronários de dentes não-irrompidos e
3.3 -Verificar a possível relação da imunomarcação da podoplanina com a proliferação
celular em ameloblastomas e folículos pericoronários de dentes não-irrompidos,
utilizando a expressão do Ki-67 como comparação.
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4 - CASUÍSTICA E MÉTODOS
4.1 –POPULAÇÃO DE ESTUDO E SELEÇÃO DA AMOSTRA
A população de estudo foi constituída por pacientes submetidos à biópsia
incisional ou à exérese de ameloblastomas e à extração de dentes não-irrompidos
assintomáticos por razões ortodônticas ou profiláticas, cujos espécimes foram enviados para
exame microscópico no Laboratório de Anatomia Patológica do Departamento de
Estomatologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, no período
de 1980 a 2009.
Todas as fichas de requisição de exame laboratorial e as respectivas lâminas com
diagnóstico de "Ameloblastoma" e "Folículo pericoronário" foram levantadas. A população
de estudo foi de 71 ameloblastomas e 182 folículos pericoronários de dentes não-irrompidos.
Os diagnósticos foram revisados, sendo os dos ameloblastomas confirmados de acordo com a
OMS (GARDNER et al., 2005). Os seguintes critérios de inclusão foram empregados para a
seleção da amostra:
4.1.1. - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA
Para os ameloblastomas:
1- Pacientes com diagnóstico de ameloblastoma sólido/multicístico comprovado
microscopicamente;
2- Pacientes com diagnóstico de ameloblastoma unicístico comprovado pelo
somatório das informações cirúrgicas, imaginológicas e histopatológicas;
3- Disponibilidade e adequada conservação dos blocos de parafina dos tumores e
4- Volume de material emblocado suficiente para análise microscópica.
Para os folículos pericoronários:
1- Folículos pericoronários de dentes não-irrompidos e não inflamados
confirmados pela análise microscópica;
2- Disponibilidade e adequada conservação dos blocos de parafina dos folículos e
3- Presença de no mínimo 200 células epiteliais remanescentes da lâmina dentária
e/ou do epitélio reduzido do esmalte suficientes para análise microscópica.
Após a aplicação dos critérios de inclusão, obteve-se a amostra de 33
ameloblastomas e 32 folículos pericoronários. As informações referentes aos pacientes foram
obtidas a partir do banco de dados pertencente ao Laboratório de Anatomia Patológica da
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FOB. Estes registros incluíram a identificação e procedência dos pacientes, informações
relativas ao exame clínico, cirurgia, macro e microscopia da biópsia incisional ou da peça da
exérese.
4.2. – TÉCNICA IMUNO-HISTOQUÍMICA
As marcações imuno-histoquímicas dos espécimes de ameloblastomas e folículos
pericoronários seguiram o protocolo de reações utilizado no Laboratório de Patologia do
Hospital Estadual Bauru, empregando-se a técnica de polimerização controlada para
preparação de conjugados de anticorpos poliméricos de ligação HRP (horseradish
peroxidase), previamente padronizada em estudo piloto.
As reações estão descritas na Tabela 1 e entre cada uma das etapas mostradas, as
lâminas contendo os cortes microscópicos foram lavadas com solução tampão PBS com três
trocas de três minutos cada.
A contra-coloração dos espécimes foi realizada com Hematoxilina de Harris e as
lâminas foram montadas com resina adesiva Entellan Neu (Merck, 1.07961, Alemanha) e
lamínulas.
Um controle positivo e um controle negativo foram incluídos em cada série de
colorações imuno-histoquímicas. Como controle positivo da podoplanina e do Ki-67 foram
utilizadas tonsilas palatinas humanas e como controle negativo um corte do mesmo tecido
com a omissão do anticorpo primário.
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Tabela 1 – Protocolo de reações imuno-histoquímicas realizado no presente estudo.
ETAPAS
Recuperação
antigênica
Bloqueio da
peroxidase
endógena

PODOPLANINA
•

Solução tampão citrato a

•

10mM e pH 6,0

10mM e pH 6,0

Panela de pressão: 4 min

•

Panela de pressão: 4 min

•

H2O2 a 3%

•

H2O2 a 3%

•

4 trocas de 5 min

•

4 trocas de 5 min

•

Anticorpo anti-podoplanina

•

Anticorpo anti-Ki-67 (Dako,

(Dako, California, USA,

California, USA,

cod#3619-1)

cod#7240-1)

•

Diluição: 1:200

•

Diluição: 1:50

•

Incubação: 18h a 4oC em

•

Incubação: 18h a 4oC em

câmara úmida
•

câmara úmida

Advance HRP Link ((Dako,

•

California, USA, cod#K4067)

Anticorpo
secundário

Advance HRP Link ((Dako,
California, USA, cod#K4067)

•

Diluição: 1:500

•

Diluição: 1:500

•

Incubação: 30min a 37 oC

•

Incubação: 30min a 37 oC

•

Enzyme Advance HRP)

•

Enzyme Advance HRP)

•

(Dako, California, USA, cod#

(Dako, California, USA, cod#

K4067)

K4067)

Diluição: 1:200

Diluição: 1:200

Incubação: 30min a 37 C

•

Incubação: 30min a 37 oC

•

Solução substrato: 3,3'

•

Solução substrato: 3,3'

do complexo

o

•

•

Revelação
Ag/Ac

Solução tampão citrato a

•

Anticorpo
primário

KI-67

Diaminobenzidine

Diaminobenzidine

Tetrahydrochloride (DAB)

Tetrahydrochloride (DAB)

(Sigma, D-5637, EUA)

(Sigma, D-5637, EUA)

•

1 mL de Di-metil-sulfóxido

•

1 mL de Di-metil-sulfóxido

•

1 mL de H2O2 a 6%

•

1 mL de H2O2 a 6%
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4.2.1 – AVALIAÇÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA
A expressão dos anticorpos utilizados no presente estudo foi avaliada nas células
periféricas dos ameloblastomas e dos remanescentes epiteliais odontogênicos dos folículos
pericoronários. As expressões da podoplanina e do Ki-67 nas células centrais dos
ameloblastomas e nos outros tipos celulares foram analisadas de forma descritiva.
Para a avaliação da imunomarcação da podoplanina e da atividade proliferativa
celular destacada pela expressão do Ki-67, um sistema computadorizado de captura de
imagens foi empregado. Fotomicrografias foram obtidas com o auxílio de uma câmera digital
de alta resolução (Axiocam MRc, ZEISS, Jena, Alemanha) acoplada a um microscópio
binocular (Axioskop 2 Plus, ZEISS, Jena, Alemanha) contendo uma objetiva de 40X.
A câmera digital, conectada a um microcomputador (Pentium IV, INTEL, Santa
Clara, CA, EUA), enviou suas imagens a um software de aquisição e análise de imagens
(Axiovision 4.5 ZEISS, Jena, Alemanha). Cada campo microscópico foi previamente
padronizado neste programa com o intuito de evitar diferenças na intensidade de expressão
dos anticorpos anti-podoplanina e anti-Ki-67. A resolução das imagens foi de 1380x1036
pixels.
Os campos foram selecionados seguindo os critérios abaixo descritos:
• AMELOBLASTOMAS: Vinte campos representativos contendo a maior
quantidade possível de células periféricas do tumor e mais dez englobando as células
semelhantes ao retículo estrelado foram capturados randomicamente.
• FOLÍCULOS PERICORONÁRIOS: Todos os campos microscópicos contendo
remanescentes de epitélio odontogênico foram capturados.
As fotomicrografias dos campos dos tumores e dos folículos foram armazenadas
em duas pastas distintas, de acordo com o diagnóstico: "Ameloblastomas" e "Folículos
pericoronários". Estas pastas, por sua vez, continham pastas individuais para cada caso que
eram ainda subdivididas em mais duas para armazenamento das figuras referentes às
imunomarcações do Ki-67 e podoplanina (células periféricas). No caso dos ameloblastomas,
havia uma terceira pasta contendo as fotomicrografias dos campos contendo as células
semelhantes ao retículo estrelado (Figura 10).
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Figura 10 – Catalogação das fotomicrografias capturadas para análise microscópica.

A análise dos campos microscópicos foi realizada sempre no mesmo ambiente,
apropriadamente escurecido e utilizando o mesmo computador (Core 2 Duo, Dell). Um
software foi utilizado para a visualização das imagens (Galeria de Fotos do Windows) e,
quando necessário, fez-se uso da ferramenta de zoom.
A expressão imuno-histoquímica da podoplanina pelos ameloblastomas e pelos
remanescentes de epitélio odontogênico dos folículos pericoronários foi avaliada por um
método semi-quantitativo de escores, baseado na soma da proporção e da intensidade das
células com imunomarcação positiva, conforme previamente descrito por Soini et al (2001).
Planilhas foram confeccionadas no Microsoft Excel (Microsoft Co.) para
tabulação dos dados. Para cada campo microscópico capturado, foi aplicado o sistema de
escores (Tabela 2). O primeiro passo foi estimar a porcentagem de células imunomarcadas
pelo anticorpo anti-podoplanina. A porcentagem obtida correspondia a um valor de 0 a 4, que
foi anotado na planilha. Em seguida, aferiu-se a intensidade da expressão da podoplanina nas
células positivas, classificando-a em ausente, fraca, moderada, forte ou intensa. A intensidade
também correspondia valores de 0 a 4, registrados na planilha. Por fim, o somatório dos
valores atribuídos à quantidade e intensidade da imunomarcação resultou no escore final.
Espécimes com escore igual a 0 representavam ausência de expressão da podoplanina,
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enquanto escores de 1 a 4 representavam fraca expressão e de 5 a 8, forte imunoexpressão do
anticorpo (Tabela 2).
É importante realçar que os escores foram aplicados para a imunomarcação
citoplasmática e membranosa em planilhas distintas.
Tabela 2 – Sistema de escores aplicado para avaliação da expressão da podoplanina nos
ameloblastomas e folículos pericoronários (SOINI et al., 2001).
Quantidade de células
positivas

Intensidade de
expressão

Escore final
(quantidade + intensidade)

0= 0

0= Ausência

0 (escore 0) = Ausência de expressão

1= <25%

1= Expressão fraca

1 (escore 1 a 4) = Expressão fraca

2= 26-50%

2= Expressão moderada

2 (escore 5 a 8) = Expressão forte

3= 51-75%

3= Expressão forte

4= >75%

4= Expressão intensa

Já a análise da expressão da podoplanina pelas células semelhantes ao retículo
estrelado dos ameloblastomas foi realizada quantitativamente, empregando-se os escores a
seguir:
•

0 = imunomarcação ausente

•

1= imunomarcação fraca

•

2= imunomarcação forte

A atividade proliferativa celular, expressa pela coloração acastanhada nuclear do
anticorpo anti-Ki-67 nos ameloblastomas e remanescentes de epitélio odontogênico dos
folículos pericoronários foi quantificada em porcentagem de células positivas. Nos
ameloblastomas foram contadas cerca de 500 células periféricas por espécime. Já nos
folículos pericoronários, todas as células epiteliais remanescentes da lâmina dentária e do
epitélio reduzido do esmalte que estavam em contato com o tecido conjuntivo foram
avaliadas.
4.3- ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados foram expressos por médias, medianas, valores mínimos, valores
máximos e desvios-padrão. Para estimar a média das expressões dos marcadores foram
adotados intervalos de 95% de confiança. A avaliação da condição de normalidade das
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variáveis foi feita pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. A comparação da expressão da
podoplanina e do Ki-67 entre os dois grupos independentes (ameloblastomas e folículos
pericoronários) foi feita pelo teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Já a comparação da
expressão membranosa e citoplasmática da podoplanina entre os grupos dependentes de
ameloblastomas e folículos pericoronários foi realizada pelo teste de Wilcoxon. Para
estimar a correlação entre os marcadores calculou-se o coeficiente de correlação de
Spearman. Valores de ! < 0,05 indicaram significância para todos os testes.

4.4- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
A presente pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa
da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo sob o protocolo no
129/2009 e aprovada para realização da pesquisa na reunião do dia 28 de outubro de 2009
(Anexo A). O relatório final do trabalho também foi submetido à apreciação deste mesmo
Comitê e foi aprovado na reunião do dia 23 de fevereiro de 2011 (Anexo B).

5 Resultados

5 . RESULTADOS

63

5 - RESULTADOS
5.1

POPULAÇÃO E AMOSTRA
Foram levantados todos os casos de ameloblastomas e folículos pericoronários de

dentes não-irrompidos de 1980 a 2009, obtendo-se, respectivamente 71 e 182 espécimes.
Aplicados os critérios de inclusão do presente estudo, foram selecionados 33 ameloblastomas
e 58 folículos pericoronários.
Efetuada a contagem de células epiteliais nos folículos pericoronários
imunomarcados com o anticorpo anti-Ki-67, observou-se que 26 espécimes apresentavam
quantia inferior a 200 células cada. Eles foram excluídos. O número final de folículos
pericoronários integrantes da amostra foi de 32.
5.2

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA
AMELOBLASTOMAS
Um total de 33 espécimes de ameloblastomas, corado pela Hematoxilina e Eosina,

foi revisado seguindo os critérios de classificação dos tumores odontogênicos da OMS
(GARDNER et al., 2005), conforme expresso na Tabela 3. Próximo da metade da amostra foi
constituída por ameloblastomas do tipo folicular (45,5%), sendo destes 5 (15,2%) foliculares
acantomatosos e 10 puramente foliculares (30,3%). Nove casos (27,3%) foram classificados
como plexiformes e um destes também apresentou áreas acantomatosas entremeadas entre os
cordões tumorais, sendo designado sob a nomenclatura de "plexiforme acantomatoso". Já os
unicísticos somaram 8 (24,3%) casos, sendo 5 luminais e 3 murais. Os casos de
ameloblastomas unicísticos foram assim classificados somando-se as informações dos
diagnósticos cirúrgicos, imaginológicos e histopatológicos. Um caso (3%) apresentou áreas
com características ora foliculares e ora plexiformes, sem predominância de nenhuma destas,
sendo nomeado de "misto" (Tabela 3). Dois casos, um de ameloblastoma folicular
acantomatoso e o de plexiforme acantomatoso exibiram áreas focais de células granulares,
porém não havia área representativa suficiente para classificá-los sob o subtipo granular.
Nenhum caso de ameloblastoma desmoplásico e de células basais foi encontrado.
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TABELA 3 – Distribuição dos ameloblastomas segundo a classificação histológica
(GARDNER et al., 2005).
CLASSIFICAÇÃO
Folicular

N
10

%
30,3

Folicular acantomatoso

5

15,2

Plexiforme

8

24,2

Plexiforme acantomatoso

1

3,0

Unicístico luminal

5

15,2

Unicístico mural

3

9,1

Misto

1

3,0

TOTAL

33

100

Os dados epidemiológicos dos pacientes com ameloblastoma estão sumarizados
na Tabela 4.
Observou-se uma maior predominância do gênero feminino, com 25 (75,8%)
casos contra 8 (24,2%) do gênero masculino (Tabela 4).
A idade mínima do diagnóstico de ameloblastoma foi de 9 anos e a máxima, de 68
anos, sendo a média de 34 anos. Indivíduos leucodermas foram, de longe, os mais acometidos
pelo tumor, representando 78,8% da amostra (26 casos), seguido pelos melanodermas (15,2%)
e xantodermas (3%). Em um caso não foi possível estabelecer a raça (Tabela 4).
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TABELA 4 – Distribuição epidemiológica dos pacientes com ameloblastoma.
CLASSIFICAÇÃO

N

%

Feminino

25

75,8

Masculino

8

24,2

0 a 19

5

15,2

20 a 39

13

39,4

40 a 59

5

15,2

# 60

3

9,1

Desconhecido

7

21,1

Leucoderma

26

78,8

Melanoderma

5

15,2

Xantoderma

1

3

Desconhecido

1

3

33

100

Gênero

Idade (anos)

Raça

TOTAL

Quanto à localização do ameloblastoma, 69,7% dos casos, ou seja, 23 dos 33
pacientes integrantes da amostra tiveram a mandíbula acometida pelo tumor, sendo 15 casos
(45,5%) envolvendo a porção posterior, 4 (12,1%) casos, a anterior e mais 4 (12,1%)
envolvendo ambas porções. Apenas 4 tumores acometeram a maxila: 3 (9,1%) a região
posterior e 1 (3%) a região anterior. Em seis casos (18,2%) não foi possível computar a
localização do tumor (Figura 11).
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Figura 11 – Distribuição dos ameloblastomas segundo a localização do tumor.

FOLÍCULOS PERICORONÁRIOS
Na amostra de 32 folículos pericoronários de dentes não-irrompidos havia 17
(53,1%) pacientes do gênero masculino e 15 (46,9%) do gênero feminino (Tabela 5).
A média de idade dos pacientes na época da exodontia foi de 17,6 anos, sendo a
mínima de 9 e a máxima de 32 anos. Nove pacientes (28,1%) da amostra tiveram a data de
nascimento omitida na ficha (Tabela 5). Dos 23 indivíduos restantes, 16 tinham entre 9 e 19
anos na época da cirurgia, sendo 11 com idade superior a 15 anos. Sete pacientes (21,9%)
pertenciam à faixa de idade superior a 20 anos (Tabela 5).
Pacientes leucodermas somaram a imensa maioria da amostra, com 78,1% dos
folículos, enquanto os pacientes melanodermas foram representados por 3 (9,4%) indivíduos.
Não foi possível estabelecer a raça de quatro pacientes (12,5%) (Tabela 5).
No que tange a localização dos folículos, 25 circundavam dentes posteriores,
sendo 21 (84%) destes, terceiros molares. Quatro (12,5%) casos correspondiam a dentes
anteriores enquanto 3 (9,4%) folículos permaneceram com esta informação omitida (Tabela
5).
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TABELA 5 – Distribuição epidemiológica dos pacientes com folículos pericoronários de
dentes não-irrompidos.
CLASSIFICAÇÃO

N

%

Feminino

15

46,9

Masculino

17

53,1

9 a 19

16

50

# 20

7

21,9

Desconhecido

9

28,1

Leucoderma

25

78,1

Melanoderma

3

9,4

Desconhecido

4

12,5

Posterior

25

78,1

Anterior

4

12,5

Desconhecido

3

9,4

32

100

Gênero

Idade (anos)

Raça

Localização

TOTAL

5.3

AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DA PODOPLANINA
A podoplanina foi expressa nos vasos linfáticos e, ocasionalmente, na camada

basal do epitélio bucal quando este se encontrava presente no corte microscópico, tanto nos
ameloblastomas quanto nos folículos pericoronários (Figura 12). Este fato, mais uma vez,
comprovou a integridade da reação imuno-histoquímica.
Nos ameloblastomas foliculares, a expressão da podoplanina foi observada
predominantemente nas células colunares periféricas do tumor, enquanto as semelhantes ao
retículo estrelado praticamente não apresentaram imunomarcação da proteína (Figura 13).
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Nos ameloblastomas plexiformes também foram as células periféricas colunares
ou cúbicas as que exibiram imunorreatividade ao anticorpo anti-podoplanina. Em alguns
tumores, a expressão da proteína persistia na porção central dos espécimes (Figura 14).
Nos ameloblastomas unicísticos, a expressão da podoplanina foi bastante variável.
Em alguns espécimes, apenas as camadas basal e supra-basal expressaram a podoplanina
(Figura 15 e 16). Em outros, toda a extensão do tumor exibiu imunorreatividade ao
anticorpo (Figura 17).
A expressão da podoplanina nos ameloblastomas foi mensurada nas células
periféricas das ilhotas e cordões e avaliada em duas regiões distintas da célula, o
citoplasma e a membrana plasmática. Todos os 33 tumores exibiram forte expressão
citoplasmática da podoplanina nas células periféricas do tumor, como mostra a Figura 13 e
a Tabela 6. Já a distribuição da expressão membranosa do mesmo anticorpo foi fraca em 4
(12,2%) pacientes e forte 27 (81,7%), a grande maioria (Figura 13). Apenas 2 (6,11%) não
apresentaram imunorreatividade à proteína na membrana celular (Figura 14). Não houve
diferença estatisticamente significante entre as expressões citoplasmática e membranosa
nos ameloblastomas ("= 0, 130) (Tabela 6).

TABELA 6 – Distribuição da expressão citoplasmática e membranosa da podoplanina nas
células periféricas dos ameloblastomas.

Podoplanina

Citoplasmática

Membranosa

N

%

N

%

Ausente

0

0

2

6,1

Fraca

0

0

4

12,2

Forte

33

100

27

81,7

Total

33

100

33

100

!

" = 0,130

Teste de Wilcoxon
Quanto ao tipo tumoral, somente 3 ameloblastomas foliculares e 1 plexiforme
apresentaram fraca expressão membranosa da podoplanina. Todos os outros tumores
exibiram forte imunomarcação.
Em dois espécimes (1 folicular acantomatoso e 1 plexiforme acantomatoso) foram
encontradas áreas focais contendo células granulares, porém praticamente não houve
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FIGURA 12 - Expressão da
podoplanina nos vasos
linfáticos e na camada
basal do epitélio bucal em
ameloblastoma (IHQ
anti-podoplanina, 20x).

FIGURA 13 - Expressão da podoplanina
em ameloblastoma folicular. Imunomarcação membranosa e citoplasmática
forte nas células periféricas
e fraca nas centrais (IHQ
anti-podoplanina, 40x).

FIGURA 14 - Expressão da podoplanina em ameloblastoma plexiforme.
Imunomarcação
membranosa ausente e
citoplasmática forte nas
células periféricas;
imunomarcação forte nas
células centrais (IHQ antipodoplanina, 40x).
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FIGURA 15 - Expressão da
podoplanina em
ameloblastoma
unicístico intra-luminal.
Imunomarcação forte
nas células periféricas e
ausente nas centrais
(IHQ anti-podoplanina,
10x).

FIGURA 16 - Detalhe da Figura 15.
Imunomarcação forte nas
células periféricas e
ausente nas centrais (IHQ
anti-podoplanina, 40x).

FIGURA 17 - Expressão da
podoplanina em ameloblastoma unicístico
mural. Imunomarcação
abrangendo todas as
camadas do tumor (IHQ
anti-podoplanina, 20x).

5 . RESULTADOS

imunomarcação

da

podoplanina

(Figura

18).

73

Áreas

acantomatosas

também

não

imunomarcaram a podoplanina (Figura 19).
Quanto às células semelhantes ao retículo estrelado encontradas nos centros das ilhotas
ameloblastomatosas, a grande maioria (71,9%) apresentou ausência ou fraca expressão da
podoplanina (Figura 12), enquanto 9 casos (28,1%), exibiram-na fortemente (Figura 20 e
Tabela 7). Um caso de ameloblastoma não tinha células centrais de ilhotas
ameloblastomatosas suficientes para serem analisadas.
TABELA 7 – Distribuição da expressão da podoplanina nas células centrais das ilhotas
ameloblastomatosas.
CLASSIFICAÇÃO

N

%

Ausente

13

40,6

Fraca

10

31,3

Forte

9

28,1

32*

100

TOTAL

*Um caso não apresentava células centrais suficientes para análise.
A expressão da podoplanina nos folículos pericoronários também foi observada
nos vasos linfáticos e, ocasionalmente, na camada basal do epitélio escamoso bucal quando
este estava presente no corte microscópico.
Vinte e nove (90,6%) dos trinta e dois folículos pericoronários expressaram a
podoplanina no citoplasma. Em 9,4% (3 espécimes) a imunomarcação apresentou-se
ausente

(Figura 21), em outros 9,4% a imunomarcação foi fraca e em 81,2% (26

folículos), a grande maioria, a expressão da podopanina foi forte (Figuras 22 e 23 e Tabela
8). Por outro lado, a expressão da podoplanina pela membrana plasmática esteve ausente
na maior parte dos folículos pericoronários (59,4%) (Figura 21). O restante exibiu forte
imunorreação ao anticorpo (40,6%). A diferença entre as expressões citoplasmática e
membranosa nos folículos pericoronários foi estatisticamente significante ("= 0, 001)
(Tabela 8).
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Figura 18 - Expressão fraca da
podoplanina nas células
granulares de
ameloblastoma (IHQ
anti-podoplanina, 40x).

Figura 19 - Expressão ausente da
podoplanina nas células
acantomatosas de
ameloblastoma (IHQ
anti-podoplanina, 20x).

Figura 20 - Expressão forte da
podoplanina nas células
centrais de
ameloblastoma
folicular (IHQ antipodoplanina, 40x).
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Figura 21 - Ausência da expressão
citoplasmática e membranosa da podoplanina
nos remanescentes da
lâmina dentária de folículo pericoronário
(IHQ anti-podoplanina,
20x).

Figura 22 - Expressão citoplasmática e membranosa forte da podoplanina nos remanescentes da lâmina
dentária de folículo
pericoronário (IHQ antipodoplanina, 40x).

Figura 23 - Expressão citoplasmatica e membranosa forte
da podoplanina no
epitélio reduzido do
esmalte de folículo
pericoronário, com
exceção dos
ameloblastos reduzidos
do esmalte (IHQ antipodoplanina, 40x).
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TABELA 8 – Distribuição da expressão citoplasmática e membranosa da podoplanina nos
remanescentes epiteliais dos folículos pericoronários.

Citoplasmática

Membranosa

Podoplanina
N

%

N

%

Ausente

3

9,4

19

59,4

Fraca

3

9,4

0

0

Forte

26

81,2

13*

40,6

Total

32

100

32

100

!

" = 0, 001*

Teste de Wilcoxon
* Estatisticamente significante
Ao confrontar a expressão citoplasmática da podoplanina nos ameloblastomas e
nos folículos pericoronários, não se observou diferença estatisticamente significante ("=
0,833). Entretanto, o mesmo não ocorreu com a expressão membranosa, que foi superior
nos ameloblastomas em relação aos folículos pericoronários, sendo esta diferença
estatisticamente significante (" = 0,001).
5.4

AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DO KI-67
A expressão do Ki-67 foi observada na camada basal do epitélio bucal dos

ameloblastomas e dos folículos pericoronários, quando este se encontrava presente. Somente
células com o núcleo claramente acastanhado foram consideradas positivas.
Baseado nos valores medianos da imunomarcação do anticorpo anti-Ki-67, os
resultados foram dicotomizados. Na Tabela 9 é possível averiguar a distribuição da expressão
do Ki-67 nos ameloblastomas e folículos pericoronários. Nos tumores foram contadas, em
média, 535 células por espécime, sendo no mínimo 500 e no máximo 664. Já a média de
células positivas foi de 2,4%, variando de 0% a 11,2%. Sete (21,2%) ameloblastomas não
apresentaram imunomarcação do Ki-67 (Figura 24), ao passo que 16 casos tiveram índice de
proliferação nuclear $4% e 10 casos tiveram > 4% (Figura 25 e Tabela 9).
Para avaliação do Ki-67 nos folículos pericoronários, uma média de 398 células
por folículo, com amplitude de 208 a 738 células foi obtida. A média de células
imunomarcadas pelo Ki-67 foi de 0,4%. A vasta maioria dos folículos pericoronários, 78,1%
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não expressou a proteína (Figura 26). Dos sete casos positivos, 5 apresentaram índice de
proliferação celular $4% e apenas 2 exibiram índice >4% (Figura 27 e Tabela 9).
A diferença entre a expressão do Ki-67 entre ameloblastomas e folículos
pericoronários foi estatisticamente significante (" < 0, 001) (Tabela 9).
TABELA 9 – Distribuição da expressão do Ki-67 nos ameloblastomas e folículos
pericoronários.

Ameloblastomas

Ki-67

Folículos pericoronários

N

%

N

%

Ausente

7

21,2

25

78,1

" 4%

16

48,5

5

15,6

> 4%

10

30,3

2

6,3

Total

33

100

32

100

!

" < 0, 001*

* Estatisticamente significante.
Não

houve

correlação

estatisticamente

significante

entre

a

expressão

citoplasmática (r= -0,15, "= 0,396) e membranosa (r= 0,00, "= 0,989) da podoplanina e do
Ki-67 nos ameloblastomas. Também não houve correlação estatisticamente significante entre
a expressão citoplasmática (r= 0,15, "= 0,421) e membranosa (r= -0,09, " = 0,629) da
podoplanina e do Ki-67 em folículos pericoronários.
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Figura 24 - Ausência de expressão do Ki-67 em amelo- Figura 25 - Alto índice de expressão Ki-67 em ameloblastoma folicular (IHQ anti-Ki-67, 40x).
blastoma folicular (IHQ anti-Ki-67, 40x).

Figura 26 - Ausência de expressão do Ki-67 em remanescentes da lâmina dentária de folículo
pericoronário (IHQ anti-Ki-67, 40x).

Figura 27 - Alto índice de expressão do Ki-67 no
epitélio reduzido do esmalte de folículo
pericoronário (IHQ anti-Ki-67, 40x).

6 Discussão
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6 - DISCUSSÃO
Desde a sua descoberta, na década de 90, a podoplanina tem sido o tema de
numerosos estudos. Atualmente, ela é empregada especialmente em trabalhos que investigam
o sistema linfático dada sua especificidade pelo endotélio linfático em detrimento do
endotélio sanguíneo (ORDONEZ, 2006; WICKI e CHRISTOFORI, 2007). Outros trabalhos
têm focado a descrição das suas propriedades estruturais e distribuição nos diversos tecidos
humanos e animais (WETTERWALD et al., 1996; ORDONEZ, 2006; WICKI et al., 2006;
WICKI e CHRISTOFORI, 2007; SAWA et al., 2008; IMAIZUMI et al., 2010). Tais
trabalhos têm revelado que a podoplanina, além de ser expressa em uma série de células em
estado fisiológico, também é expressa em diversas neoplasias, abrindo caminho para novas
linhas de investigação.
Em tumores, a expressão da podoplanina é basicamente encontrada nas zonas
ativas, áreas com alto índice de proliferação celular. Leucoplasias bucais expressam a
podoplanina predominantemente quando há associação com a displasia epitelial e essa
imunomarcação é encontrada na camada basal do epitélio se estendendo para as camadas
superiores com o agravar da displasia (KAWAGUCHI et al., 2008). Em neoplasias malignas
de boca, a imunomarcação da podoplanina está inversamente relacionada ao grau de
diferenciação do tumor e apresenta-se com dois padrões de expressão: Distribuição difusa
pelas células tumorais ou confinada ao front de invasão tumoral. A proteína é, ainda,
associada a metástases e pior prognóstico da doença (YUAN et al., 2006).
Em tumores odontogênicos, a expressão da podoplanina é também observada
predominantemente nas regiões ativas, como nas camadas basal e suprabasal dos tumores
odontogênicos queratocísticos e nas células periféricas dos tumores odontogênicos
adenomatóides e ameloblastomas (GONZALEZ-ALVA et al., 2009; ZUSTIN et al., 2010).
Este padrão de imunomarcação também foi observado em nosso trabalho (Tabelas 6 e 7 Figuras 13-20). Todos os ameloblastomas apresentaram expressão membranosa e/ou
citoplasmática da podoplanina nas células periféricas do tumor. Entretanto, a distribuição da
expressão da podoplanina mostrou-se de forma heterogênea nos outros tipos celulares dos
ameloblastomas. As células centrais semelhantes ao retículo estrelado, células acantomatosas
e células ganulares quase não expressaram a podoplanina (Figuras 13, 18 e 19). Esse resultado
corrobora o de Gonzáles-Alva et al. (2009). Isso poderia ser explicado pelo fato de a região
central do ameloblastoma apresentar atividade mitótica quase nula e maior grau de
diferenciação celular em comparação à periferia, região essa de invasão tumoral. Assim
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sendo, a expressão da podoplanina não seria requerida por estas células. Em contrapartida, o
padrão de imunomarcação nos ameloblastomas plexiformes (Figura 14) foi semelhante aos
dos carcinomas espinocelulares de boca, ora difuso pelo tumor, ora confinado ao front de
invasão tumoral. Talvez porque o ameloblastoma plexiforme se assemelhe à lâmina dentária
quando invade o ectomesênquima, antes da formação do órgão do esmalte. Desta forma, a
expressão ora difusa, ora pontual pode ser explicada.
Nos folículos pericoronários, a expressão da podoplanina foi observada na
maioria das células periféricas dos remanescentes epiteliais odontogênicos (REO) (Tabela 8 Figuras 22 e 23). Embora a maior parte das ilhotas de REO tivesse tamanho reduzido, foi
possível observar que as células centrais expressaram fracamente a podoplanina em
comparação às que as circundavam (Figura 22). O mesmo ocorreu nas ilhotas com metaplasia
escamosa, que não expressaram a podoplanina. No epitélio reduzido do esmalte, a
imunomarcação da proteína foi encontrada somente na camada em contato com o tecido
conjuntivo, enquanto o ameloblasto reduzido praticamente não foi sensibilizado pelo
anticorpo. Isso pode ser explicado pela baixa atividade celular e alto grau de diferenciação das
células podoplanina-negativas.
É interessante observar que as áreas que expressaram a podoplanina foram aquelas
com maior atividade celular em ameloblastomas e folículos pericoronários. Entretanto, ao
contrário do esperado, a correlação entre a expressão citoplasmática (r= -0,15, "= 0, 396) e
membranosa (r= 0,00, "= 0, 989) da podoplanina e do Ki-67 nos ameloblastomas não foi
estatisticamente significante, tampouco da imunomarcação citoplasmática (r= 0,15, "= 0, 421)
e membranosa (r= -0, 09, " = 0, 629) da podoplanina e do Ki-67 em folículos pericoronários.
A simples observação dos cortes histológicos já permitia perceber a ausência desta
associação, comprovada posteriormente pelos testes estatísticos, uma vez que a podoplanina
exibiu expressão maciça envolvendo toda a periferia do tecido epitelial odontogênico
enquanto o Ki-67 apresentou expressão esparsa nos ameloblastomas e praticamente ausente
nos folículos pericoronários. Assim, a hipótese de relação da podoplanina com a atividade
proliferativa celular (SAWA et al., 2008) não pôde ser confirmada pelo nosso trabalho,
valendo pois, especular sobre outras hipóteses da função dessa proteína.
A transição epitelial-mesenquimal é um processo pelo qual uma célula epitelial
deixa de exibir marcadores epiteliais (como a E-caderina) e passa a expressar marcadores
mesenquimais (como a N-caderina) (MARTIN-VILLAR et al., 2006; WICKI e
CHRISTOFORI, 2007). Além disso, também ocorrem alterações fenotípicas e funcionais,
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como a mudança da forma da célula epitelial, que passa a adquirir um aspecto fibroblástico,
com emissão de projeções citoplasmáticas e maior motilidade. Essas alterações conferem à
célula capacidade de interagir com as células mesenquimais e com a matriz extra-celular de
forma distinta à que ocorria anteriormente, garantindo à célula capacidade de invasão nos
tecidos adjacentes. A TEM exerce importante papel tanto em processos fisiológicos como
patológicos, destacando-se a invasão neoplásica (MARTIN-VILLAR et al., 2006; WICKI e
CHRISTOFORI, 2007).
Um modelo largamente utilizado para o estudo da progressão tumoral maligna é o
de câncer pancreático de células % induzido em camundongos RipTag2. Para a transformação
de adenoma para carcinoma, esses tumores necessitam suprimir a expressão da E-caderina e
passar a expressar a N-caderina. Este processo, chamado de cadherin switch, é um evento que
faz parte da TEM. Contudo, a expressão transgênica, ou seja, induzida da podoplanina nesse
mesmo tipo de tumor resulta na formação de carcinoma, mesmo sem a ocorrência da cadherin
switch e de outros processos da TEM (WICKI et al., 2006). Além disso, a expressão induzida
da podoplanina em células MCF7 não induz a cadherin switch tampouco outros eventos da
TEM, embora provoque a formação de projeções filopodia-like nas células e aumente a
capacidade migratória e invasiva destas (MARTIN-VILLAR et al., 2010). Esses resultados
sugerem que a podoplanina não suprime a TEM, mas que é capaz de mediar uma via
independente de invasão. Nos ameloblastomas, a expressão da E-caderina nas células
periféricas é mais fraca em relação às células centrais do tumor, embora persista e a expressão
da vimentina é negativa (GONZALEZ-ALVA et al., 2009). Já a podoplanina é fortemente
expressa nas células periféricas tumorais. Estes resultados sugerem que não há relação entre a
expressão da podoplanina e a TEM (GONZALEZ-ALVA et al., 2009). Agregando todas essas
informações, é possível aventar que a podoplanina seja mais um mediador da invasão tumoral,
e que participe deste processo em tumores odontogênicos, independente da ocorrência da
TEM.
No presente trabalho foi encontrada diferença estatisticamente significante entre a
expressão citoplasmática e membranosa da podoplanina nos folículos pericoronários
(!=0,001), além dos ameloblastomas apresentarem mais expressão membranosa da proteína
do que os folículos pericoronários (!=0,001). A localização específica da podoplanina nos
ameloblastomas e FPs nos fez questionar se fatores secretados pelas células do estroma
estariam induzindo a expressão da podoplanina. A interação das células neoplásicas com a
matriz extra-celular e o estroma é pré-requisito para a migração celular e exerce papel
fundamental no processo de invasão tumoral. Células HaCat com a expressão induzida da
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podoplanina apresentam maior capacidade de invasão do que as podoplanina negativas. No
entanto, esta capacidade de invasão é reprimida pelo TIMP-2 (um inibidor das
metaloproteinases) (WICKI et al., 2006). Isso sugere que a invasão mediada pela podoplanina
depende da atividade das metaloproteinases. Além disso, o fator de crescimento epidérmico
(EGF), o fator de crescimento fibrobástico 2 e o fator de crescimento transformador- % (TGF%) induzem a expressão da podoplanina em células MCF7 (WICKI et al., 2006). Em
ameloblastomas os receptores para o FGE e o TGF- % apresentam imunomarcação positiva
(KUMAMOTO, 2006). Todas estas constatações apontam para uma possível uma interação
da podoplanina com componentes extra-celulares estromais que resultariam numa transdução
de sinal para o citoesqueleto através da cauda citoplasmática da podoplanina (MARTINVILLAR et al., 2006). Esse processo de sinalização do meio extra-celular para o citoesqueleto
da célula via podoplanina, promoveria remodelação do citoesqueleto da célula, conferindo-lhe
maior motilidade e, consequentemente, auxiliaria no processo de invasão tumoral mediado
pela podoplanina.
Em queratinócitos humanos e células MCF7 de câncer de mama cultivadas in
vitro a expressão induzida da podoplanina resultou em mudanças dramáticas na morfologia
celular, com formação de protrusões da membrana citoplasmática, mesmo na presença da
expressão da E-caderina (WICKI et al., 2006). Além disso, é importante lembrar que a
podoplanina é expressa em podócitos e miofibroblastos (WETTERWALD et al., 1996;
HATA et al., 2008) de diversos tecidos, ambos com alta demanda da atividade remodeladora
do citoesqueleto. Somando-se isto à expressão membranosa aumentada nas células periféricas
dos ameloblastomas, é possível especular que a podoplanina esteja associada à remodelação
do citoesqueleto das células neoplásicas, resultando no aumento da motilidade celular
neoplásica. O que contribui para o comportamento localmente destrutivo do ameloblastoma.
A respeito da participação da podoplanina na remodelação do citoesqueleto
celular muito tem se discutido. Demonstrou-se que a podoplanina promove o rearranjo do
citoesqueleto de actina através da sua ligação às proteínas da família ERM (ezrin, radixin e
miosin), que por sua vez, ativam a GTPase RhoA. A GTPase Rhoa realiza a transdução de
sinal que regula a motilidade e adesão celular (MARTIN-VILLAR et al., 2006). GonzálesAlva et al (2009), especularam que assim poderia ocorrer nos ameloblastomas, o que devemos
analisar com cautela. A expressão das ERM e da GTPase RhoA em ameloblastos vai
aumentando conforme a sua diferenciação (NAKAMURA e OZAWA, 1997; BIZ et al.,
2010), ao contrário do que ocorre com a da podoplanina, que diminui com a diferenciação
celular (SAWA et al., 2008; IMAIZUMI et al., 2010). Para haver uma relação, a
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imunomarcação das ERM e da GTPase RhoA deveria coincidir com a expressão da
podoplanina. Considerando as limitações da extrapolação dos resultados de estudos in vitro e
diante das evidências mostradas acima, especulamos que a podoplanina promove uma via de
invasão tumoral independente da TEM e da cadherin-switch, atuando na remodelação do
citoesqueleto celular por meio de uma via diferente das proteínas ERM.
É redundante dizer que este tópico requer estudos adicionais. A impossibilidade
de obtermos a evolução dos pacientes da amostra do presente estudo deixou aberta uma
lacuna. Estaria a expressão membranosa da podoplanina associada à recidiva do tumor? Seria
a podoplanina um fator determinante do prognóstico da neoplasia? Qual a função da
podoplanina e o significado da sua expressão nos tumores odontogênicos? São perguntas que
necessitam de respostas e cujas respostas podem, no futuro, auxiliar na condução do
tratamento do paciente, visando diminuir morbidade da doença.
A média do índice de proliferação celular dos folículos pericoronários no presente
trabalho foi de 0,4%, próximo do encontrado por Saraçcoglu et al. (2005), que analisaram a
atividade mitótica em remanescentes epiteliais odontogênicos. De maneira semelhante à que
foi feita no presente estudo, Saraçocglu et al. (2005) descartaram folículos contendo infiltrado
inflamatório e consideraram apenas os remanescentes epiteliais odontogênicos. Embora o
número de folículos analisados por Saraçocglu et al. (2005) tenha sido pequeno (dez
espécimes), o estudo tem o seu valor e foi corroborado pelos nossos resultados. Todavia ao
confrontarmos os nossos resultados com os de Edamatsu et al. (2005), a mesma sintonia não é
observada. A média do índice de expressão do Ki-67 (IEKI) obtida por Edamatsu et al. (2005)
foi de 7,53%, muito superior à nossa. No entanto, Edamatsu et al. (2005) incluíram em sua
amostra três tipos de revestimento do folículo pericoronário: ERE, epitélio escamoso
estratificado e epitélio hiperplásico, enquanto no presente estudo foram considerados apenas o
ERE. O mesmo fez Cabbar et al. (2004), que obteve média do IEKI de 10,57% para os
remanescentes de epitélio odontogênico e 12,33% para epitélio escamoso estratificado.
Optamos por selecionar, além dos remanescentes epiteliais da lâmina dentária, apenas o ERE
por este ser o revestimento original do folículo pericoronário, enquanto os outros tipos estão
associados à inflamação, idade do paciente e se tratam de metaplasia e hiperplasia
(DAMANTE e FLEURY, 2001). O nosso intuito era o de verificar a expressão da
podoplanina e do Ki-67 nas condições com menos interferências externas possíveis, tais como
trauma e infecção advindos do meio bucal. O IEKI do ERE, isoladamente, obtido por
Edamatsu et al. (2005) foi de 5,92%, também muito superior ao nosso. É possível que a
explicação se dê pelo fato de ele não ter excluído folículos pericoronários inflamados.
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Diante das observações acerca da atividade proliferativa em folículos
pericoronários, pudemos inferir que esta é extremamente baixa em condições normais. Como
a nossa amostra acabou sendo bastante homogênea em relação à idade (metade dos pacientes
pertenciam à faixa etária entre 9 e 19 anos) (Tabela 5), extrapolar os resultados para todas as
décadas seria imprudente porque há transformação do ERE em epitélio pavimentoso
estratificado com o avançar da idade (DAMANTE e FLEURY, 2001), o que implica em
alterações no comportamento celular. Trabalhos mostram um índice de proliferação celular
que varia de 8,8 a 22,94% (TORRES-RENDON et al., 2009; MONTEBUGNOLI et al., 2011)
em mucosa oral clinicamente e histologicamente normal, valores semelhantes aos encontrados
por Edamatsu et al. (2005) nos folículos pericoronários (7,52%) Deste modo, a extração de
terceiros molares não-irrompidos assintomáticos para prevenção da ocorrência de cistos ou
tumores odontogênicos é um procedimento questionável, uma vez que não se pode prever a
ocorrência de dessas lesões e os valores obtidos por Edamatsu et al. (2005) ilustram a
renovação celular epitelial, algo fisiológico.
A média do índice de proliferação celular encontrado nos ameloblastomas do
presente trabalho foi de 2,4%, dentro da faixa encontrada na literatura, que varia de 0,74 a
15,1% (ONG'UTI et al., 1997; NAGAO et al., 1999; ROSENSTEIN et al., 2001; SANDRA
et al., 2001; JAASKELAINEN et al., 2002; MEER et al., 2003; BOLOGNA-MOLINA et al.,
2008; MIGALDI et al., 2008).
Os componentes epiteliais do folículo pericoronário representam o estágio final da
maturação do órgão do esmalte e, portanto, apresentam alto grau de diferenciação e baixo turn
over celular (DAMANTE e FLEURY, 2001). O ameloblastoma, por sua vez, é composto por
um tecido semelhante ao do órgão do esmalte, porém com alterações genéticas dramáticas,
que resultam em menor diferenciação e maior atividade mitótica (KUMAMOTO, 2006). É
uma neoplasia benigna de crescimento lento porém localmente invasiva (GARDNER et al.,
2005). O nosso trabalho mostrou diferença estatisticamente significante entre o índice de
proliferação celular dos folículos pericoronários e dos ameloblastomas (!<0,001), algo óbvio
de se esperar, porém ainda não expresso numericamente em literatura.
O presente trabalho respondeu algumas perguntas e levantou outras. Interessante
foi constatar que a expressão membranosa da podoplanina é maior nos ameloblastomas do
que nos REO dos folículos pericoronários (!=0,001) e que a atividade proliferativa nestes
mesmos tumores também é mais acentuada do que nos REO (!<0,001). No entanto, não
houve correlação estatisticamente significante entre as expressões da podoplanina e do Ki-67
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em ambos tecidos (!>0,05). Assim, embora o nosso trabalho não tenha mostrado essa
correlação, outro dado interessante foi obtido: A constatação de que a expressão membranosa
da podoplanina é maior nas células ameloblast-like dos ameloblastomas do que na sua
contraparte normal, os ameloblastos reduzidos do esmalte presente nos folículos
pericoronários (!=0,001). Esses resultados reforçam a hipótese de que a podoplanina está
associada ao processo de invasão tumoral de neoplasias odontogênicas benignas.
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7 – CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos constatamos que:

•

A expressão da podoplanina nos ameloblastomas é encontrada
predominantemente nas células periféricas do tumor, enquanto pouca ou
nenhuma expressão é observada nas células centrais semelhantes ao
retículo estrelado, células acantomatosas e nas células granulares.

•

A expressão da podoplanina pelo epitélio odontogênico dos folículos
pericoronários é encontrada nas células periféricas dos remanescentes da
lâmina dentária e nas células do ERE em contato com o tecido conjuntivo.

•

A expressão membranosa da podoplanina nos ameloblastomas é maior do
que

nos

remanescentes

epiteliais

odontogênicos

dos

folículos

pericoronários (!=0,001).
•

A expressão membranosa da podoplanina é menor do que a expressão
citoplasmática do anticorpo nos remanescentes epiteliais odontogênicos
dos folículos pericoronários (!=0,001).

•

Não há correlação estatisticamente significante entre a

expressão da

podoplanina e a proliferação celular tanto em ameloblastomas e como em
folículos pericoronários (!>0,05).
•

Os ameloblastomas apresentam maior atividade proliferativa do que os
remanescentes epiteliais odontogênicos dos folículos pericoronários
(!<0,001).

A partir das constatações acima, concluímos que a podoplanina é expressa nas
células odontogênicas periféricas dos ameloblastomas e folículos pericoronários e a sua
expressão membranosa, nos ameloblastomas, parece estar associada ao processo de invasão
tumoral. No entanto, não há correlaçãoo entre a expressão da podoplanina e a proliferaçãoo
celular em ameloblastomas e folículos pericoronários de dentes não-irrompidos.
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