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RESUMO 

 

 

Arruda CFJ. Avaliação da ação do EGFR na regulação da expressão das proteínas 
claudinas e do microRNA-18a no carcinoma mucoepidermoide das glândulas 
salivares [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2020. Versão Original. 

 

 

O carcinoma mucoepidermoide é uma neoplasia maligna derivada do ducto excretor 

das glândulas salivares. Histologicamente é composta por células epiteliais com 

fenótipo mucoso, intermediário e epidermoide. As células epiteliais possuem 

especializações que as ajudam a manter a união entre elas, uma dessas 

especializações é a junção compacta. A junção compacta é o componente de 

adesão celular que está localizado mais apicalmente na membrana celular. Do 

complexo panorama das junções compactas, participam várias famílias de proteínas, 

sendo a mais importante e numerosa a família das claudinas. Alterações na 

adesividade celular são investigadas em diversas neoplasias malignas e sabe-se 

que mecanismos como fatores de crescimento epidérmico e regulação gênica 

mediada por microRNAs podem estar relacionados a regulação da expressão 

dessas proteínas. Para testar a hipótese de influência das claudinas no 

comportamento do carcinoma mucoepidemoide das glândulas salivares, essa 

pesquisa pretendeu responder se a junção compacta está relacionada ao processo 

de desenvolvimento do carcinoma mucoepidermoide e se fatores de crescimento 

podem interferir na expressão das proteínas da junção compacta e do microRNA-

18a nesta neoplasia. O desenho do estudo incluiu 2 etapas: 1) Etapa clínico 

patológica que incluiu o levantamento de casos de carcinoma mucoepidermoide 

(totalizando 36 casos), estudo dos prontuários dos pacientes, análise histopatológica 

dos casos e análise imunoistoquímicas das claudinas -1, -3, -4, -5 e -7 nos 

espécimes incluídos no estudo; 2) etapa experimental: cultivo de células 

provenientes de carcinoma mucoepidermoide, com estimulação pelo fator de 

crescimento EGF e análise do microRNA-18a. Os resultados mostraram que todas 

as claudinas estudadas se encontram expressas, mas não foi possível relacionar a 

expressão delas com o grau histológico, apenas com a etnia branca (p= 0,024) e 

com idade superior a 40 anos (p= 0,050). Também não foram encontradas 



 

 

alterações de expressão genica delas relacionadas ao EGF. O microRNA-18a se 

encontra expresso nas células do tumor e apresenta aumento significante em sua 

expressão nas culturas celulares que receberam tratamento com EGF nas 

concentrações de 25ng/ml (p= 0.015) e 100ng/ml (p= 0.024). Conclui-se que por 

apresentar grande expressão em todos os graus histológicos do tumor e estar 

expressa principalmente em células epidermoides e intermediárias que são as que 

mais apresentam alterações, as claudinas devem ter um papel importante no 

processo de carcinogênese desse tumor e, aparentemente, a sua expressão não é 

influenciada pelo EGF, enquanto que para a expressão do microRNA-18a ocorre 

influência do EGF, entretanto, ainda não sabemos qual a importância da expressão 

desse microRNA para o processo de carcinogênese no carcinoma 

mucoepidermoide. Mais estudos são necessários para determinar com clareza os 

papéis específicos das claudinas e do microRNA-18a no carcinoma 

mucoepidermoide. 

 

Palavras-chave: Carcinoma mucoepidermoide, junção compacta, proteínas 

claudinas, carcinogênese 



 

ABSTRACT 
 

 

Arruda CFJ. Evaluation of EGFR action in the expression of claudins proteins and 
microRNA-18a in salivary gland mucoepidermoid carcinoma [thesis]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Original. 

 

 

Mucoepidermoid carcinoma is a malignant neoplasm derived from excretory duct of 

the salivary glands, histologically it is composed of epithelial cells with mucous, 

intermediate and epidermoid phenotype. The epithelial cells have specializations that 

help them maintain the union between them, one of these specializations is the tight 

junction. The tight junction is the cell adhesion component that is most apically 

located on the cell membrane. In the complex panorama of the tight junctions, 

several families of proteins participate, being the most important and numerous the 

family of claudins. Changes in cell adhesiveness are investigated in several 

malignant neoplasms and it is known that mechanisms such as epidermal growth 

factors and microRNA-mediated gene regulation may be related to the regulation of 

the expression of these proteins. To test the hypothesis of the influence of claudins 

on the behavior of mucoepidermoid carcinoma of the salivary glands, this research 

aimed to answer if the tight junction is related to the process of development of the 

mucoepidermoid carcinoma and if growth factors may interfere with the expression of 

the tight junction proteins and the microRNA-18a in this neoplasm. The study design 

included 2 stages: 1) Pathological clinical stage that included the survey of cases of 

mucoepidermoid carcinoma (totaling 36 cases), study of the patients medical 

records, histopathological analysis of the cases and immunohistochemical analysis of 

claudins -1, -3, - 4, -5 and -7 in the specimens included in the study; 2) Experimental 

stage: Cultivation of cells from mucoepidermoid carcinoma, stimulated by EGF 

growth factor and microRNA-18a analysis. The results showed that all studied 

claudins are expressed, but it was not possible to relate their expression to 

histological grade, only to white ethnicity (p = 0.024) and over 40 years of age (p = 

0.050). Neither EGF-related gene expression changes were found. MicroRNA-18a is 

expressed in tumor cells and shows significant increase in its expression in cell 

cultures that received EGF treatment at concentrations of 25ng/ml (p = 0.015) and 

100ng/ml (p = 0.024). It is concluded that due to its high expression in all histological 



 

 

grades of the tumor and mainly expressed in epidermoid and intermediate cells that 

are the ones that present the most alterations, the claudins should have an important 

role in the carcinogenesis process of this tumor and, apparently, Its expression is not 

influenced by EGF, whereas for the expression of microRNA-18a there is influence of 

EGF, however, we still do not know how important is the expression of this microRNA 

for the carcinogenesis process in mucoepidermoid carcinoma. Further studies are 

needed to clearly determine the specific roles of claudins and microRNA-18a in 

mucoepidermoid carcinoma. 

 

 

Keywords: Mucoepidermoid carcinoma, Tight junction, Claudine proteins, 

Carcinogenesis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As neoplasias malignas das glândulas salivares compreendem cerca de 3 a 

5% dos tumores malignos que acometem a região de cabeça e pescoço; elas 

somam, aproximadamente, 0,3% de todas as neoplasias malignas que podem atingir 

o corpo humano (Dardick, 1996; Pinkston; Cole, 1999). 

Dentre as neoplasias malignas que ocorrem na glândula salivar, o carcinoma 

mucoepidermoide é o tipo histológico mais comum; trata-se de uma neoplasia 

maligna epitelial que é derivada das células epiteliais do ducto excretor das 

glândulas salivares (Coca-Pelaz et al., 2015; Neville et al., 2008).   

As células epiteliais dependem da adesão célula-célula e da adesão célula-

matriz para a manutenção de suas funções como, por exemplo, a estruturação do 

epitélio de maneira polarizada (Alberts et al., 2010; Frixen et al., 1991). 

A adesão entre as células é mantida por meio de estruturas celulares 

especializadas que atuam mantendo-as unidas entre si ou à lâmina basal; dentre 

estas estruturas destacam-se as junções compactas (Stelwagen; Singh, 2014; 

Singh; Dhawan, 2015). 

Em neoplasias malignas há evidências de profundas alterações nessas 

estruturas, com impacto nos mecanismos de adesão celular (Kimura et al., 1997; 

Turksen; Troy, 2004). Nosso trabalho pretendeu responder se a junção compacta 

está relacionada ao processo de desenvolvimento do carcinoma mucoepidermoide e 

se fatores de crescimento podem interferir na expressão das proteínas da junção 

compacta e do microRNA-18a nesta neoplasia. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Glândulas salivares 

 

 

As glândulas salivares são glândulas exócrinas localizadas na cavidade oral 

responsáveis pela produção e excreção da saliva (Katchburian; Arana, 2004). 

Existem três pares principais de glândulas salivares, conhecidas como glândulas 

salivares maiores - a glândula parótida, a glândula submandibular e a glândula 

sublingual. Essas glândulas são responsáveis pela produção de 90% de toda a 

saliva excretada. Além das glândulas salivares maiores também são encontradas na 

cavidade bucal as glândulas salivares menores que são constituídas por numerosos 

agregados de tecido glandular distribuídos por toda a cavidade oral (Humphrey et al, 

2001; Delporte; Steinfeld, 2006; Amano et al, 2012; Holmberg; Hoffman, 2014; Patel 

et al, 2014). 

O parênquima das glândulas salivares é constituído por ácinos que são 

compostos por células serosas, células mucosas ou pelos dois tipos celulares e 

ductos que podem ser ductos intercalados, ductos estriados e ductos excretores; 

além disso também são encontradas células mioepiteliais, importantes no auxílio da 

secreção salivar (Humphrey et al, 2001; Katchburian; Arana, 2004; Patel et al, 2014; 

Patel et al, 2014). 

Hitologicamente, a glândula parótida é constituída por três grandes lóbulos 

que são constituídos por ácinos serosos em sua grande maioria, a glândula 

submandibular é composta por ácinos mistos e a glândula sublingual apresenta 

maioria de ácinos mucosos. As glândulas salivares menores são constituídas por 

ácinos mucosos (Katchburian; Arana, 2004). 
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2.2 Neoplasias de glândulas salivares 

 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica, ao todo, 23 diferentes 

neoplasias malignas que podem acometer as glândulas salivares; estas neoplasias 

malignas compreendem cerca de 3 a 5% de todos os tumores malignos que podem 

acometer a região de cabeça e pescoço (Dardick, 1996; Pinkston; Cole, 1999; Ellis; 

Auclair, 2008). Essas, por sua vez, totalizam cerca de 20 a 26% de todas as 

neoplasias que podem acometer as glândulas salivares (Ellis; Auclair, 2008). Nesse 

universo, o carcinoma mucoepidermoide é apontado por alguns autores como sendo 

o tipo histológico mais comum (Vargas et al., 2002; Neville et al., 2008; Adams et al., 

2013; Coca-Pelaz et al., 2015). 

 

 

2.3 Carcinoma mucoepidermoide 

 

 

Descrito pela primeira vez por Stewart e colaboradores em 1945, o carcinoma 

mucoepidermoide (CME) é uma neoplasia maligna epitelial que se origina de células 

epiteliais do ducto excretor das glândulas salivares, como graficamente 

representado na Figura 2.1, sendo considerada por muitos pesquisadores como o 

tipo histológico mais comum que acomete estas glândulas. Sua ocorrência é maior 

na glândula parótida, entretanto, também pode acometer a submandibular, 

sublingual e glândulas salivares menores (Galdirs et al., 2019; Reinheimer et al., 

2019; Adams et al., 2013; Stewart et al., 1945, Guntinas-Lichius et al., 2004; Neville 

et al., 2008; Coca-Pelaz et al., 2015). 

Em 1972, o CME foi classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

como “tumor mucoepidermoide”, já que à época, suas características de malignidade 

ainda não estavam bem determinadas. Em 1991, a OMS reconhece o perfil maligno 

da lesão, classificando-o como “carcinoma mucoepidermoide” (Barnes et al., 2005; 

Seifert et al., 1990). A OMS define o CME como uma neoplasia maligna epitelial de 

glândula salivar caracterizada por apresentar células mucosas, células 

intermediárias e células epidermoides, além de células claras e colunares (Barnes et 

al., 2005).  
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Figura 2.1 – Glândula salivar evidenciando o ducto excretor, local de origem do CME 

 

 

 

Fonte: Adams et al., Oral Oncol. 2013 

 

 

O CME apresenta uma ligeira predileção pelo sexo feminino, que pode, 

contudo, variar de acordo com o sítio anatômico da lesão. Ele ocorre em todas as 

faixas etárias embora a idade média ao diagnóstico seja 45 anos. Uma diminuição 

da sua ocorrência é observada em ambos os extremos do espectro etário (Galdirs et 

al., 2019; Coca-Pelaz et al., 2015; Hellquist; Skalova, 2014).  Apesar disso, é o tipo 

mais comum de neoplasia maligna que acomete as glândulas salivares em crianças 

(Morse et al., 2018; Kupferman et al., 2010) 

Clinicamente, a lesão se apresenta como uma massa de crescimento tumoral, 

assintomática, com desenvolvimento lento, consistência firme, podendo ser fixa ou 

móvel; em muitos casos, o CME pode apresentar invasão neural, e nesses casos, 

tanto a paralisia facial quanto a dor são sintomas relatados como indicativos iniciais 

da doença (Neville et al., 2008; Hellquist; Skalova, 2014). Nas glândulas salivares 

menores a localização mais comum é o palato e a lesão pode apresentar coloração 

avermelhada ou azulada e ser flutuante. Além disso, devido a essas características, 
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quando localizado nos lábios, o CME é facilmente confundido com uma mucocele 

(Hellquist; Skalova, 2014).  

O CME intraósseo é raro e a maioria ocorre na mandíbula. 

Radiograficamente, ele se apresenta como um abaulamento cortical que revela 

áreas radiolúcidas uni ou multiloculares de bordas bem definidas (Chiu et al., 2012; 

Cohen-Kerem et al., 2004). 

Além das glândulas salivares, o CME também pode acometer outros órgãos, 

como mama, esôfago, pâncreas, pulmão, pele, timo e tireoide (Hellquist; Skalova, 

2014).  

Algumas alterações em genes específicos podem ser observadas no CME; 

acredita-se que o surgimento do CME esteja associado com a translocação dos 

cromossomos 11 e 19, t(11;19)(q14-21; p12-13) (Nordkvist et al., 1994); uma fusão 

especifica que combina o exon 1 de um gene no cromossomo 19 CRTC1, com os 

exons 2-5 de um gene no cromossomo 11 MAML2 (Tonon et al., 2003). Alguns 

estudos mostram a presença dessa translocação em grande parte dos casos de 

CME (Pérez-de-Oliveira et al., 2019; Martins et al., 2004; Tirado et al., 2007). 

 A translocação dos genes CRTC1-MAML2 vem sendo apontada como a 

chave para o processo de tumorigênese no CME, e já se sabe que tumores que 

apresentam essa translocação apresentam prognóstico mais favorável, entretanto, 

ela não pode ser relacionada com a sua recorrência (Pérez-de-Oliveira et al., 2019; 

Cipriani et al., 2019; Komiya et al., 2006).  

Histologicamente, o CME é um tumor de constituição heterogênea, composto 

por 3 tipos celulares principais que se apresentam em proporções variadas: células 

mucosas, células intermediárias e células epidermoides. Além disso, também podem 

ser encontradas células claras, assim como, células colunares e outros tipos 

celulares, podendo mostrar ou não um arranjo luminal (Luna, 2006; Barnes et al., 

2005). 

As células mucosas apresentam-se, em geral, com formato colunar ou 

poligonal, citoplasma abundante, espumoso e basófilo que contem mucina, o que as 

confere uma aparência clara; o núcleo é pequeno e geralmente não apresenta atipia 

ou atividade mitótica. Elas se assemelham às células acinares normais, produzindo 

mucina, que se acumula no citoplasma ou é secretada, e podem apresentar-se tanto 

isoladamente como em aglomerados. Quando as células mucosas são escassas, ou 
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não bem definidas, utilizam-se colorações histoquímicas para a demonstração da 

mucina como o PAS ou o Alcian Blue (Luna, 2006; Hellquist; Skalova, 2014).  

As células intermediárias apresentam um aspecto basaloide, sendo menores, 

menos coesas e com citoplasma escasso. São células com núcleos evidentes que, 

muitas vezes, apresentam um halo claro perinuclear que corresponde ao escasso 

citoplasma. Podem estar presentes no revestimento de cistos, situadas abaixo das 

células mucosas. A célula intermediária apresenta atipia e mitoses frequentes. É o 

tipo celular de reconhecimento mais difícil no CME, entretanto, sua demonstração é 

importante para o diagnóstico da lesão (Luna, 2006; Hellquist; Skalova, 2014).  

As células epidermoides (escamosas) possuem o aspecto de uma célula 

epidermoide madura, com formato poliédrico e citoplasma eosinofílico abundante. 

Podem ainda apresentar atipia, bem como mitoses (Luna, 2006; Hellquist; Skalova, 

2014).  

As células claras também são bastante comuns, especialmente quando a 

neoplasia tem origem nas glândulas salivares mucosas. Apresentam formato 

poligonal, com limites bem definidos e núcleos pequenos, muitas vezes picnóticos e 

arranjados centralmente. Estas células são oriundas da degeneração hidrópica que 

leva a formação de áreas claras, que pode ser uma característica dominante, 

determinando a variante de células claras deste tumor. (Yang; Chen, 2010). Os tipos 

celulares mais presentes no CME estão ilustrados na Figura 2.2. 

Em menor frequência, células colunares e células oncocíticas podem estar 

presentes. As células colunares apresentam aspecto poligonal e núcleo deslocado 

para a basal e costumam revestir estruturas ductais e císticas (Luna, 2006; Hellquist; 

Skalova, 2014). As células oncocíticas são derivadas da proliferação e acúmulo de 

mitocôndrias no interior de células tumorais; CMEs que apresentam grande 

quantidade deste tipo celular são referidos como CMEs oncocíticos (Weinreb et al., 

2009). 

O infiltrado inflamatório é comum no CME; ele é, em geral, difuso, e visto com 

maior intensidade ao redor de áreas císticas e em torno de ninhos celulares sólidos 

que normalmente são compostos por células intermediárias (Hellquist; Skalova, 

2014). 
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Figura 2.2 - Tipos celulares mais frequentemente encontrados no CME: A – grande quantidade de 
células mucosas apresentando citoplasma claro e abundante (Magnificação original 
400x); B – grande quantidade de células intermediárias com núcleos evidentes e 
citoplasma escasso (Magnificação original 400x); C – grande quantidade de células 
epidermoides com formato poliédrico e citoplasma abundante (Magnificação original 
200x) 

 

 

          Fonte: O autor 
 

 

As células do CME podem estar organizadas em padrão cístico, quando 

apresentam a formação de estruturas císticas e de estruturas glandulares ductais, 

ou em padrão sólido, quando apresentam a formação de ilhas de células tumorais 

cercadas por um estroma colagenizado (Luna, 2006). Na Figura 2.3 podemos 

observar os dois padrões. 

Vários sistemas de graduação histológica têm sido propostos para tentar 

classificar esta neoplasia; estes métodos variam em complexidade devido ao 

número de parâmetros morfológicos avaliados (Jakobsson, et al., 1968; Healey, et 

al., 1970; Batsakis; Luna, 1990; Auclair et al., 1992) porém, todos apresentam um 

caráter subjetivo, visto que dependem da avaliação de seus critérios pelo patologista 

e de sua experiência (Coca-Pelaz et al., 2015). 
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Segundo a OMS (2005), os CMEs podem ser histologicamente classificados 

como sendo de baixo grau, de grau intermediário e de alto grau. Esta graduação 

histológica é obtida por meio de um sistema de pontuação que leva em conta os 

vários aspectos morfológicos presentes no espécime, como a presença de necrose, 

a alta frequência de mitoses, o componente cístico do tumor, entre outros. (Barnes 

et al., 2005). A classificação da OMS foi revisada recentemente, entretanto, para o 

CME não houve alterações (El-Naggar et al., 2017). A Tabela 2.1 apresenta o 

sistema de pontuação utilizado pela OMS para a classificação da graduação 

histológica do CME. 

 

 
Tabela 2.1 - Pontuação atribuída as características histológicas usadas para a graduação do 

CME, segundo a OMS (El-Naggar et al., 2017) 

 

Característica  
Valor do 

ponto 
Graduação histológica Pontuação 

Componente cístico < 20% 2 Baixo grau 0-4 

Invasão neural 2 Grau intermediário 5-6 

Mitose ≥ 4/10 CAP* 2 Alto grau ≥7 

Necrose 3   

Anaplasia 4   

*CAP, campos de alta potencia 

 

 

Os CMEs de baixo grau apresentam grande quantidade de células mucosas e 

ninhos de tumor bem circunscritos são frequentemente encontrados, assim como 

grande quantidade de espaços císticos que, muitas vezes, são revestidos por 

células colunares além de apresentarem baixa frequência de atipia celular e de 

mitoses; os tumores classificados como grau intermediário apresentam menor 

quantidade de áreas císticas e menor quantidade de células mucosas, a população 

de células intermediarias é maior, os ninhos celulares irregulares e a atipia celular é 

mais pronunciada; já os CMEs de alto grau costumam ser sólidos contendo mais 

células epidermoides que apresentam anaplasia celular, alta contagem mitótica, 

invasão perineural e, em alguns casos, necrose (Hellquist; Skalova, 2014). 

A graduação histológica é importante para a avaliação do comportamento 

clínico e prognóstico da lesão, pois, sabe-se que o CME de baixo grau costuma 

apresentar prognóstico mais favorável, enquanto o CME de alto grau apresenta 
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comportamento agressivo tendo o desenvolvimento de metástases distantes mais 

relacionado a ele. Nos casos de CME de grau intermediário, existe uma dificuldade 

maior para a predição do seu comportamento; acredita-se que o comportamento da 

lesão de grau intermediário seja semelhante ao do tumor de baixo grau. Entretanto, 

sabe-se que mesmo em CME de baixo grau, as recorrências são possíveis e todos 

eles apresentam potencial metastático, sendo pulmões, ossos e cérebro os sítios 

mais comuns para a ocorrência de metástase (Israel et al., 2019a; Israel et al., 

2019b; Liu et al., 2014; Hicks et al., 1995; Nance et al., 2008; Nagano et al., 2016).  

As metástases regionais acometem cerca de 3% a 15% dos pacientes 

diagnosticados com CME e as metástases distantes afetam cerca de 6% a 15% 

desses pacientes (Bradley, 2001). A sobrevida de 5 a 10 anos, no caso de 

metástase regional é de 60% dos casos e de 40% nos casos de metástases 

distantes (Okabe et al., 2001). 

O diagnóstico diferencial inclui o carcinoma epidermoide pois, embora seja 

relativamente simples distinguir um CME de baixo grau ou de grau intermediário de 

um carcinoma epidermoide, quando se trata de um tumor de alto grau que apresenta 

padrão sólido, esse diagnóstico se torna mais complexo (Woolgar; Triantafyllou, 

2009). Ainda, no âmbito dos diagnósticos diferenciais, o carcinoma metastático de 

células renais também pode gerar dúvida quando se trata de um CME variante de 

células claras (Pires et al., 2010) e também pode ser confundido com variantes 

celulares do sialadenoma papilífero (Woolgar et al., 2014), além de carcinoma 

adenoide cístico, tumores de células claras, entre outros (Hellquist; Skalova, 2014). 

Quando ocorrem dificuldades no diagnóstico da lesão, como nos casos em 

que as células mucosas podem ser escassas ou não estarem muito bem definidas, 

pode-se aplicar técnicas de coloração histoquímica para a evidenciação da mucina, 

como o PAS ou o Alcian Blue. Estas colorações também evidenciam a mucina 

contida no interior de cistos e estruturas ductais. Além dessas colorações, uma outra 

aliada aos diagnósticos mais difíceis é a imunoistoquímica. As células colunares e 

mucosas expressam a citoqueratina (CK) 7, já as células intermediárias e 

epidermoides expressam mais frequentemente a CK14 (Loyola et al., 1998; Azevedo 

et al., 2008). Os CMEs são geralmente negativos para actina de músculo liso e 

demais anticorpos indicativos da diferenciação das células mioepiteliais (Hellquist; 

Skalova, 2014). 
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Figura 2.3 - Padrões histológicos de apresentação das células no CME: A – CME 
apresentando padrão cístico com abertura de inúmeros espaços císticos 
(Magnificação original 40x); B – CME apresentando padrão sólido com a 
formação de ilhas de células epidermoides e intermediárias (Magnificação 
original 40x) 

 

 

Fonte: O autor 

 

O tratamento do CME é feito a partir da remoção cirúrgica da lesão. A 

localização, o grau histopatológico e o estágio clínico do tumor determinam a 

extensão da margem de segurança. Nos tumores acessíveis em pacientes que 

estão livres de metástase, o tratamento de escolha é a ressecção cirúrgica completa 

com margem de segurança (Vander Poorten et al., 2014); no caso de tumores de 

alto grau, tumores avançados ou inacessíveis, que apresentam invasão neural ou 

óssea e metástase, o planejamento cirúrgico é mais complexo podendo envolver 

ressecção de pele, ossos da face, músculos e nervos. Tumores muito extensos 

podem requerer mandibulectomia, maxilectomia, mastoidectomia ou ressecção 

craniofacial anterior (Byrd et al., 2013; Garden et al., 1997; Neville et al., 2008).    

A utilização de radioterapia é aconselhada em casos de CME de alto grau e 

em casos onde a excisão cirúrgica não foi completa (Hosokawa et al., 1999). Casos 

que apresentam risco aumentado de recorrência, como aqueles que apresentam 

invasão perineural, também são indicados para o tratamento radioterápico assim 

como pacientes com maior risco de metástases em linfonodos (Chen et al., 2007a; 

Chen et al., 2007b). 

O desenvolvimento de neoplasias costuma estar relacionado com a 

ocorrência de alterações genéticas que, frequentemente, causam danos ao sistema 

de diferenciação celular ou ao sistema de apoptose (Alberts et al., 2010). 
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2.4 Carcinogênese 

 

 

Eventos como o surgimento de sinais proliferativos autossuficientes, redução 

da expressão de moléculas de adesão superficial da célula, o fenômeno de transição 

epitélio-mesênquima (TEM), entre outros fatores, se relacionam diretamente com o 

surgimento de neoplasias (Thompson et al., 2005).  

Durante os estágios iniciais da carcinogênese, ocorrem alterações na 

expressão de moléculas de adesão (Singh et al., 2010), alterações em proteínas 

ligadas a adesão celular, como claudinas e E-caderinas, resultando na perda de 

adesão o que pode induzir a invasão tecidual ou vascular (Frixen et al., 1991). Uma 

importante estrutura de adesão celular, constituída por proteínas claudinas, que atua 

na manutenção da polaridade celular é a junção compacta. Essa estrutura de 

adesão se apresenta como a mais apicalmente localizada na membrana plasmática 

das células (Lal-Nag; Morin, 2009).  

 

 

2.5 Junções celulares 

 

 

As junções celulares estão presentes no epitélio dos vertebrados; são 

estruturas que facilitam a estabilidade e a comunicação entre células (Stelwagen; 

Singh, 2014), auxiliam na adesão celular e atuam como vedantes impedindo o fluxo 

de moléculas, íons e solutos pelo espaço intercelular (Junqueira; Carneiro, 2008). 

Além disso, as junções celulares também apresentam um papel crucial na 

manutenção da estrutura tridimensional do epitélio (Stelwagen; Singh, 2014). 

Existem três grupos de junções celulares, sendo estes: o grupo das junções 

aderentes e desmossomos, o grupo das junções comunicantes e o grupo das 

junções compactas (JCs) (Alberts et al., 2010).  

As junções aderentes e desmossomos formam o “cinturão de adesão 

contínuo”, que é responsável pela adesão mecânica que mantem as células 

adjacentes unidas através de proteínas denominadas caderinas (Denker; Nigam, 

1998).  
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As junções comunicantes atuam na comunicação celular que se dá através da 

passagem de íons e pequenas moléculas conferindo às células um acoplamento 

metabólico e elétrico entre si.  

A JC possui um importante papel na fisiologia celular atuando como uma 

barreira seletiva que separa a membrana plasmática em dois domínios distintos, um 

apical e outro basolateral. Essa estrutura é importante auxiliar na manutenção da 

polaridade celular, impedindo que moléculas localizadas na parte apical se misturem 

com moléculas da parte lateral (Martin; Jiang, 2009; Denker; Nigam, 1998).  

A JC forma, juntamente com o desmossomo e com a junção aderente, o 

complexo juncional (CJ), sendo que a JC é a estrutura mais apical desse complexo, 

como ilustrado na Figura 2.4. O CJ tem importante papel na interação celular em 

todos os vertebrados (Alberts et al., 2010; Tsukita et al., 2001), com a função de 

conectar as células de forma polarizada e manter sua homeostase (Förster, 2008). 

Neste aspecto, a junção compacta é fundamental componente do CJ, pois está 

diretamente relacionada com a manutenção da estrutura polarizada do epitélio (Mitic 

et al., 2000). 

 

 

2.6 Junção compacta 

 

 

A JC é formada por um complexo multiproteico especializado localizado na 

porção mais apical da membrana lateral de células epiteliais polarizadas (Mitic et al., 

2000). A JC controla a passagem de solutos entre as células; é impermeável a 

macromoléculas, entretanto, permite a passagem de pequenas moléculas, sendo 

esta permeabilidade distinta em cada tipo de epitélio. A especificidade dessa função 

é determinada pelas proteínas que compõem a JC (Van Itallie; Anderson, 2006; 

Alberts et al., 2010). A estrutura é dinâmica e tem como característica um processo 

contínuo de remodelação molecular, podendo ser alterada pelas células epiteliais de 

forma temporária e com isso, aumentar o fluxo de soluto e água através dela 

(Niessen; Gottardi, 2008). 
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Figura 2.4 - Representação do complexo juncional destacando seus componentes, entre eles, a 
junção compacta 

 

                 

Fonte: Tsukita et al., Nat Rev Mol Cell Biol. 2001 

 
 

A ultraestrutura da JC compreende uma região de fusão da membrana 

plasmática próxima à região apical de células epiteliais adjacentes (Farquhar; 

Palade, 1963). Estruturalmente, ela está organizada como uma cinta de fitas 

selantes anastomosadas que circundam a parte apical de células epiteliais, como 

representado na Figura 2.5. Estas fitas selantes são formadas por proteínas de 

adesão transmembrânicas que estão aderidas à membrana plasmática das células 

que interagem entre si. Os domínios extracelulares destas proteínas se conectam 

para bloquear o espaço intercelular (Van Itallie; Anderson, 2006; Stevenson; Keon, 

1998; Matter et al., 2005).  

As propriedades de selagem da JC dependem de vários fatores como o 

número de fitas selantes, a quantidade de agressão sofrida pelo selo de vedação e a 

composição proteica das fitas selantes que as formam (Claude; Goodenough, 1973; 

Ivanov, 2008). A proximidade da JC também é determinada pelas proteínas que 

compõem as fitas selantes (Shen et al., 2008; Ivanov, 2008), que são: as claudinas, 

as ocludinas, as tricelulinas, as moléculas de adesão juncional (JAM), o receptor 

associado à coxsackie/adenovírus (CAR), as proteínas “scaffold” que ligam 

proteínas de membrana ao citoesqueleto de actina, como a zona ocludente 1, 2 e 3 
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(ZO-1, ZO-2 e ZO-3), e outras proteínas com funções de sinalização como fatores de 

transcrição, quinases e fosfatases (Angelow et al., 2008). Essas proteínas atuam 

como moléculas de adesão célula-célula e impedem a migração celular (Shen et al., 

2008). 

As proteínas claudinas formam a família mais numerosa de proteínas que 

compõem a JC e encontram-se ligadas intracelularmente ao citoesqueleto de actina 

através das proteínas “scaffold” ZO-1, ZO-2 e ZO-3 (Furuse et al., 1993; Furuse et 

al., 1998; Fanning et al., 1998).  

 

 

2.7 Claudinas 

 

 

As claudinas (CLDNs) são proteínas da família das tetraspaninas 

transmembrânicas que foram primeiramente descritas em 1998 por Furuse e 

colaboradores; elas formam uma grande família que, até o momento, conta com 27 

membros (Mineta et al., 2011), tendo seu nome derivado da palavra em latim 

“claudere” que significa fechar. Muitas destas proteínas apresentam peso molecular 

entre 20 e 34 kDalton (Lal-Nag; Morin, 2009) e os genes que as codificam 

encontram-se em sua maioria nos cromossomos 3 e 7 (Mitic et al., 2000; Chiba et 

al., 2008). 

As CLDNs apresentam como características a formação de barreira e a 

formação de poros. Os poros são mecanismos de permeabilidade paracelular, 

atuando como canais seletivos que permitem que íons específicos cruzem a barreira 

da JC de um espaço extracelular para outro (Lingaraju et al., 2015). A capacidade de 

passagem dos poros está relacionada com a quantidade de CLDNs formadoras de 

poro que são expressas na JC e, sabe-se que as CLDNs -2, -10, -15 e -17 estão 

relacionadas com a formação de poros (Van Itallie et al., 2008; Krug et al., 2014). 

As CLDNs podem ser divididas em: clássicas e não clássicas, sendo 

consideradas clássicas as CLDNs de 1 até 10 e as CLDNs -14, -15, -17 e -19. Nesta 

classificação são levados em conta os aspectos funcionais (Krause et al., 2008). 

Ademais, são expressas nos diferentes tecidos em combinações específicas, o que 

lhes confere características próprias de barreira em cada tecido (Capaldo et al., 

2014; Capaldo; Nusrat, 2009).  
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Estruturalmente, as CLDNs apresentam 4 domínios transmembrânicos (Lal-

Nag; Morin, 2009), sendo que sua estrutura geral consiste em duas alças 

extracelulares que medeiam a interação entre as células formando uma selagem 

entre elas (Mineta et al., 2011; Capaldo; Nusrat, 2015). Essas proteínas também 

apresentam uma alça curta intracelular com um terminal NH2 intracelular muito curto 

e um terminal COOH intracelular mais comprido (Mineta et al., 2011; Lal-Nag; Morin, 

2009).  

 

 

Figura 2.5 - Representação esquemática da interação célula-célula promovida pelas fitas selantes 
que compõem a junção compacta 

  
 

 

Fonte: Tsukita et al., Nat Rev Mol Cell Biol. 2001 
 

 

A primeira alça extracelular da proteína CLDN contém aminoácidos 

(aproximadamente 52) que apresentam uma variação em sua sequência. Eles estão 
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carregados e regulam a seletividade paracelular de cátions e aníons (Tsukita; 

Furuse, 2000; Chiba et al., 2008). A outra alça extracelular contém entre 16 e 33 

aminoácidos e atua na oligomerização das CLDNs que participam na formação dos 

cordões da JC da célula, além de também atuar na interação celular entre CLDNs e 

células adjacentes (Daugherty et al. 2007; Chiba et al., 2008). 

A cauda citoplasmática que contém o terminal carboxila (COOH) é a que mais 

difere em tamanho e sequência entre as várias isomorfas de CLDNs, esta cauda 

citoplasmática atua na adesão da junção com a CLDN e contém resíduos que 

regulam sua estabilidade (Van Itallie et al., 2004; Chiba et al., 2008) e permitem que 

a proteína interaja com as proteínas de ancoragem, como as proteínas “scaffold” 

(D’Souza et al., 2005). A Figura 2.6 mostra uma representação esquemática da 

estrutura geral das CLDNs.  

 

 

Figura 2.6 - Representação esquemática da estrutura geral das proteínas claudinas 
 

 
Fonte: Chiba et al., Biochim Biophys Acta. 2008 
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2.7.1 Claudina 1 
 

 

A proteína CLDN-1 foi a primeira proteína dessa família a ser identificada 

(Furuse et al., 1998). É considerada uma CLDN impermeabilizante e, quando essa 

proteína se encontra expressa, ocorre o aumento de sua densidade entre células 

epiteliais, atuando como barreira epitelial. Sabe-se também que essa CLDN 

apresenta um papel muito importante durante o processo de formação da JC 

(Krause et al., 2008; Baker, 2016). 

A CLDN-1 encontra-se expressa no epitélio, no néfron distal e na próstata. 

Nas glândulas salivares sua expressão ocorre nos ductos intercalares e estriados de 

glândulas salivares maiores e menores (Peppi; Ghabriel, 2004; Lourenço et al., 

2007; Maria et al., 2008). 

 

 

2.7.2 Claudina 3 

 

 

A CLDN-3 apresenta a função de construção de junções endoteliais, podendo 

ser expressa no sistema respiratório, no sistema urinário, no sistema gastrointestinal, 

no fígado e no cérebro (Krause et al., 2008; Baker, 2016). Nas glândulas salivares a 

proteína está presente nos ácinos mucosos e serosos e nos ductos intercalados e 

estriados tanto de glândulas salivares maiores, quanto de glândulas salivares 

menores (Peppi; Ghabriel, 2004; Lourenço et al., 2007; Maria et al., 2008). A função 

da CLDN-3 na glândula salivar ainda não foi esclarecida, entretanto, acredita-se que 

ela esteja relacionada a secreção paracelular da água (Kawedia et al., 2007).  

 

 

2.7.3 Claudina 4 

 

 

A CLDN-4 realiza o controle da permeabilidade paracelular catiônica. Quando 

ocorre redução da expressão dessa proteína, observa-se que a JC perde a 

seletividade catiônica (Hou et al., 2006). Ela está expressa na vesícula biliar, no rim, 
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no epitélio pulmonar, no intestino e nas células epidermoides (Krause et al., 2008; 

Baker, 2016). Nas glândulas salivares sua expressão ocorre nas células acinares e 

nas células ductais (Lourenço et al., 2007; Maria et al., 2008).  

 

 

2.7.4 Claudina 5   

 

 

A CLDN-5 detém a função de controle da permeabilidade paracelular de 

nutrientes e é expressa no endotélio, nos capilares cerebrais, no epitélio do ovário e 

no epitélio do colón (Krause et al., 2008; Baker, 2016). Em glândulas salivares sua 

expressão ocorre nas células endoteliais, em torno das células acinares e ductais 

(Peppi; Ghabriel, 2004; Lourenço et al., 2007; Maria et al., 2008). Acredita-se que a 

CLDN-5 esteja envolvida no controle do suprimento sanguíneo de nutrientes para a 

glândula salivar (Baker, 2016). 

 

 

2.7.5 Claudina 7 

 

 

A proteína CLDN-7 é expressa em células ductais de glândulas salivares 

menores desde os estágios iniciais do desenvolvimento até a fase adulta (Lourenço 

et al., 2007), e apresenta as funções de transporte de sódio e regulação do 

transporte de água nas glândulas salivares (Kawedia et al., 2007; Krause et al., 

2008; Baker, 2016). Essa proteína também está presente no intestino e no epitélio 

do néfron. Em glândulas salivares sua expressão ocorre nas células ductais 

(Lourenço et al., 2007).  
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2.7.6 Expressão das claudinas em neoplasias 

 

 

Padrões específicos de expressão de diversas CLDNs tem sido relatada em 

neoplasias malignas (Baek et al., 2019; Danzinger et al., 2019; Yamamoto et al., 

2019; Lourenço et al., 2010; Sobel et al., 2005). A ocorrência de maior expressão da 

CLDN-18.2 já foi descrita em casos de neoplasias malignas do trato gastrointestinal 

(Baek et al., 2019), já para casos de câncer cervical invasivo, o que foi observado foi 

a diminuição da expressão das CLDNs, mais especificamente das CLDNs -1 e -2 

(Sobel et al., 2005); para câncer de mama observou-se associação entre a 

expressão da CLDN-3 e casos precoces da doença (Danzinger et al., 2019). 

No carcinoma epidermoide da mucosa oral, já foi observado que ocorre uma 

diminuição da sua expressão em áreas de invasão tumoral e esta expressão é 

ausente em tumores pouco diferenciados (Lourenço et al., 2010), outro estudo notou 

que a presença intracelular da CLDN-1 está associada com metástase em 

linfonodos em carcinoma epidermoide de língua (Yamamoto et al., 2019).   

No CME já foi observado que a alta expressão da proteína CLDN-1 está 

relacionada com tumores de baixo grau e que a alta expressão da proteína CLDN-3 

se relaciona com tumores de grau intermediário e de alto grau (Aro et al., 2011).  

Existem várias cascatas moleculares que podem afetar a expressão das 

proteínas CLDNS, como a cascata da proteína-quinase (MAPK), a cascata da 

proteína-fosfatase e a cascata da proteína-G; também estão relacionadas a 

regulação dessas proteínas fatores de crescimento epidérmico e cascatas 

moleculares relacionadas a microRNAs (Singh et al., 2007; Singh; Dhawan, 2015).  

 

 

2.8 Receptor de Fator de Crescimento Epidérmico - EGFR 

 

 

O receptor de fator de crescimento epidérmico (EGFR – epidermal growth 

factor receptor) é uma glicoproteína transmembrânica de 170 kDa codificada pelo 

gene ErB1, na região 7p12 do cromossomo 7. O EGFR possui uma região 

extracelular, uma porção transmembrânica e um domínio tirosina quinase 
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citoplasmático (Jorissen et al., 2003), e é um receptor de tirosina quinase de 

superfície celular que pertence à família de receptores ErbB (Yano et al., 2003). 

Os ligantes extracelulares específicos (EGF, TGF-ᾳ, anfirregulina, 

betacelulina, heparina ou epirregulina) se ligam ao domínio extracelular do EGFR e 

isso leva à sua ativação, o que culmina na auto-fosforilação do seu domínio tirosina 

quinase iniciando uma cascata de sinalização intracelular que leva a processos 

diversos como crescimento, proliferação, apoptose, adesão, migração e 

diferenciação (Capdevila et al., 2009; Linggi; Carpenter, 2006; Anderson et al., 2004; 

Artega, 2002).  

O ligante extracelular EGF (fator de crescimento epidérmico ou epidermal 

growth factor), é uma proteína que age como um fator mitogênico muito importante 

no crescimento, proliferação e diferenciação celular (Lindsey; Langhans, 2015; 

Alberts et al., 2010).  

O EGFR é expresso em tecidos de origem epidérmica, mesenquimal e 

neuronal, estando intrinsicamente associado ao crescimento, desenvolvimento e 

diferenciação desses tecidos (Yano et al., 2003). A ativação dele desencadeia uma 

cascata de reações que ativa, entre outras, a via RAS-RAF-MEK-MAPK que induz 

multiplicação celular; a ativação dessa via atua em eventos que podem levar a 

proliferação, adesão e invasão celular (da Cunha Santos et al., 2011; Yarden, 2001).  

Drogas antagonistas do EGFR fazem parte de protocolos de tratamentos do 

carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço (Ciardello; Tortora, 2008) e sua 

superexpressão está associada com um pior prognóstico em câncer de cabeça e 

pescoço (Kalyankrishna; Grandis, 2006); em CME de glândulas salivares a 

expressão do EGFR está, em geral, associada a tumores de alto grau (Gibbons et 

al., 2001; Shang et al., 2007; Lujan et al., 2010).  

O EGFR representa um papel importante no desenvolvimento e crescimento 

de neoplasias malignas, por estar associado a proliferação de células malignas, 

angiogênese e metástase. Fatores como a desregulação na sinalização do EGFR e 

ativação imunológica podem facilitar a progressão do câncer (Singh et al., 2007; 

Dhawan et al., 2011). Apesar disso, existem outros mecanismos como os 

microRNAs que podem atuar em genes específicos do ciclo celular e podem estar 

associados aos processos de regulação de neoplasias (Mraz; Pospisilova, 2012; 

Wilmott et al., 2011).  
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2.9 microRNAs 

 

 

Os microRNAs (miRNAs) foram descobertos em 1993 e surgiram como uma 

nova classe de reguladores gênicos que modulam e controlam a atividade de muitos 

mRNAs (Lee et al., 1993). Eles representam uma grande família de pequenas 

sequências de RNAs constituídas por, aproximadamente, 19 a 25 nucleotídeos por 

cadeia que não são traduzidas em proteínas. Acredita-se que o genoma humano 

codifica mais de 2570 miRNAs e o número de genes codificadores de proteínas cuja 

regulação envolve os miRNAs tem aumentado conforme novos estudos são 

realizados (Bartel, 2009). 

O princípio básico de regulação gênica ocorre da seguinte forma: O miRNA é 

transcrito a partir do DNA através de uma RNA polimerase II. O RNA constitui uma 

estrutura em formato de grampo (Pri-miRNA) que é processado por uma RNAse 

(Drosha) ainda no núcleo da célula formando o Pre-miRNA e este, então, é 

exportado para o citoplasma da célula onde sofre outra clivagem através da ação da 

enzima Dicer, que também é uma RNAse. A dupla fita de RNA formada é então 

carregada no complexo ribonucleoprotéico RISC (RNA-induced silencing complex ou 

complexo de silenciamento induzido por RNA), onde somente uma das fitas 

duplicadas permanecerá. A fita, então se liga a região 3'UTR de um mRNA 

complementar a ela, bloqueando a tradução, o que conduz ao silenciamento gênico 

ou a inibição da tradução (Stroynowska-Czerwinska et al., 2014; Takahashi et al., 

2014). A Figura 2.7 ilustra este processo. 

Para que ocorra o pareamento do miRNA com a região 3’, ele precisa se ligar 

a uma região denominada seed, essa região é importante para a associação com o 

mRNA alvo. O processo de formação do miRNA conta com variadas proteínas que 

atuam como suas reguladoras, essas proteínas podem ser específicas para 

determinadas famílias de miRNA ou atuarem de forma mais ampla e assim, afetar a 

expressão de muitos genes de variados miRNAs (Hammond, 2015; Krol et al., 

2010). 

Muitos miRNAs atuam na regulação da expressão de RNAs no interior das 

células onde são produzidos, mas alguns são exportados para células alvo no 

interior de exossomos que são vesículas medindo de 40 a 100 nm formadas a partir 

de endossomos de células secretoras (Chen at al., 2012; Vishnoi; Rani, 2017).   
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Os miRNAs são moléculas importantes em vários processos celulares, como 

a diferenciação, a proliferação, a apoptose e a tumorigênese. Existem dois 

mecanismos pós-transcricionais pelos quais o complexo RISC pode regular a 

expressão gênica, são a degradação e a repressão da tradução do mRNA alvo 

(Zhang et al., 2007). Em humanos, a maioria dos mRNAs é processada pela 

repressão da tradução do mRNA sem que ocorra degradação de sua fita (Zhang et 

al., 2007; Engels; Hutvagner, 2006). Eles atuam interferindo em genes específicos 

do ciclo celular, ajudando na regulação de neoplasias (Mraz; Pospisilova, 2012; 

Wilmott et al., 2011). 

 Sabe-se que existe associação entre a expressão desregulada de miRNAs e 

o surgimento de câncer, isso foi primeiramente demonstrado na leucemia, onde 

ocorreu a perda de expressão do grupo miR-16/miR-16, e em câncer de pulmão, 

com a perda de expressão do let-7 (Calin et al., 2002; Takamizawa et al., 2004). A 

perda de expressão de um miRNA pode levar a diminuição da tradução de um gene 

supressor tumoral, os miRNAs relacionados com esse processo recebem a 

denominação de oncomiRs (Esquela-Kerscher; Slack, 2006). Um grupo de 

oncomiRs associados a características tumorais de agressividade é o miR-17-92, 

participa desse grupo o miRNA-18a (Swierniak et al., 2013). 

 

 

2.9.1 microRNA-18a 

 

 

O grupo miRNA-17-92 apresenta sete membros sendo estes o miRNA-17-5p, 

o miRNA-17-3p, o miRNA-19a, o miRNA-19b, o miRNA-20a, o miRNA-92a e o 

miRNA-18a. São miRNAs que possuem um papel importante na função de 

oncogenes ou na função de supressores em diferentes neoplasias (Mogilyansky; 

Rigoutsos, 2013; Xiang; Wu, 2010). Alterações na expressão desse grupo de 

miRNAs são notadas em uma ampla gama de neoplasias de característica mais 

agressiva, como em câncer de pulmão, em linfoma e em carcinoma anaplasico de 

tiroide (Hayashita et al., 2005; He et al., 2005; Volinia et al., 2006; Takakura et al., 

2008).  

Já se sabe que o grupo miRNA-17-92 atua na modulação da expressão de  

genes supressores de tumor como o PTEN, que age como supressor da via 
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AKT/PI3K, esse grupo também atua na expressão do gene CDKN1A (p21), que 

possui um importante papel como bloqueador da progressão do ciclo celular e atua 

em outros genes associados ao processo de apoptose (Mendell, 2008), essas 

características deixam claras a importância e envolvimento desse grupo de miRNAs 

em processos de tumorigênese. 

 

 

Figura 2.7 - Biogênese do miRNA 

 

 

 
Fonte: Takahashi et al., Front Genet, 2014 

 

 

O miRNA-18a é um dos miRNAs mais expressos do seu grupo, e é 

comumente encontrado em várias neoplasias malignas humanas, estando envolvido 

em processos patológicos que podem levar ao desenvolvimento do câncer como a 

ativação de vias de sinalização de proliferação celular, migração, invasão, apoptose 
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e o fenômeno de TEM (Shen et al., 2019; Komatsu et al., 2014; Morimura et al., 

2011, Hirajima et al., 2013). 

A progressão do câncer de pulmão sofre influência direta do miRNA-18a 

(Liang et al., 2017; Savitsky et al., 2010), no câncer de pulmão foi observado que a 

superexpressão do miRNA-18a se associa positivamente com o EGFR levando a um 

processo de autofagia (Savitsky et al., 2010), em contrapartida o miRNA-18a 

promove a inibição da progressão do câncer colorretal e do câncer de mama 

(Humphreys et al., 2014; Zhang et al., 2019). A verificação desses achados mostrou 

que o miRNA-18a pode apresentar um papel duplo no processo de tumorigênese, 

em alguns casos ativando oncogenes e em outros inibindo oncogenes nas diferentes 

neoplasias (Shen et al., 2019). 

Outra importante verificação sobre o miRNA-18a é a possibilidade de utiliza-lo 

como biomarcador, esse potencial já foi elucidado para alguns tipos de câncer como 

o câncer de pulmão e o câncer gástrico (Ullivi et al., 2013; Tsujiura et al., 2015). 

Apesar de ser notável a importância da regulação genica exercida pelo 

miRNA-18a no processo de tumorigênese nas mais diversas neoplasias (Shen et al., 

2019; Komatsu et al., 2014; Morimura et al., 2011, Hirajima et al., 2013), sua 

expressão no CME derivado das glândulas salivares ainda não foi determinada.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Para testar a hipótese de influência das claudinas no comportamento do carcinoma 

mucoepidemoide das glândulas salivares, essa pesquisa pretendeu responder se a 

junção compacta está relacionada ao processo de desenvolvimento do carcinoma 

mucoepidermoide e se fatores de crescimento podem interferir na expressão das 

proteínas da junção compacta e do microRNA-18a nesta neoplasia. 

 

 

3.1 Objetivos gerais 

 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a expressão das proteínas claudinas e do 

microRNA-18a e sua relação com o EGFR em carcinoma mucoepidermoide oral. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

1. Analisar o padrão da expressão das proteínas claudinas -1, -3, -4, -5 e -7 e do 

EGFR no carcinoma mucoepidermoide oral através da técnica de imunoistoquímica. 

 

2. Analisar a influência do EGFR na regulação da expressão das proteínas claudinas 

in vitro. 

 

3. Determinar se há expressão do microRNA-18a no carcinoma mucoepidermoide 

oral e a influência do EGFR na sua expressão in vitro. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Organograma 
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4.2 Casuística  

 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia da USP, sob parecer 1.774.954 e pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do A. C. Camargo Cancer Center, sob parecer 1.982.129 

Os casos deste estudo foram selecionados a partir de uma amostra de 58 

CME orais selecionados previamente pelo nosso grupo dos quais 36 apresentavam 

material suficiente para a realização da pesquisa. Todos os casos foram 

diagnosticados no Serviço de Patologia Cirúrgica do A. C. Camargo Cancer Center e 

as amostras teciduais encontravam-se fixadas em formol e emblocadas em parafina. 

Para a análise morfológica foram utilizadas lâminas histológicas coradas por 

hematoxilina e eosina que foram recuperadas dos arquivos do serviço, cujos blocos 

pertencem ao arquivo do Serviço de Patologia Cirúrgica do A. C. Camargo Cancer 

Center. Além disso, foram investigados os dados clínicos dos prontuários dos 

pacientes incluídos no estudo, tais como idade, sexo, cor da pele e hábitos, quando 

estes dados estavam presentes. 

Critérios de inclusão: Foram considerados casos aceitos para este estudo 

todos aqueles que receberam como diagnóstico final o de carcinoma 

mucoepidermoide oral.  

Critérios de exclusão: Foram excluídos deste estudo os casos cujos blocos de 

parafina apresentaram material insuficiente para realização dos ensaios propostos. 

Para controle, foram selecionados 5 cortes histológicos que apresentavam 

parênquima glandular sem alteração. 

 

 

4.3 Análise morfológica 

 

 

Para a realização da graduação histológica, foram utilizados cortes de 5μm 

corados pelo método da hematoxilina e eosina (lâminas do arquivo do Serviço) que 

foram examinados ao microscópio de luz. Em cortes não homogêneos, a área 

selecionada para graduação foi aquela com maior número de alterações. As lesões 
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foram classificadas em CME de baixo grau, de grau intermediário e de alto grau 

conforme proposto pela Organização Mundial da Saúde (El-Naggar et al., 2017). 

A seguir, uma descrição da classificação segundo a Organização Mundial da 

Saúde, 2017 

• CME de baixo grau: presença de componente mucoso proeminente, ninhos 

tumorais bem circunscritos e abundantes, espaços císticos frequentes, baixa 

atividade mitótica e pouca atipia citológica; 

• CME de grau intermediário: menor frequência de células mucosas e de cistos, 

população proeminente de células intermediárias, ninhos celulares mais 

irregulares, atipia celular mais pronunciada; 

• CME de alto grau: mais sólidos, maior quantidade de células epidermoides, 

presença de anaplasia celular, necrose e alta contagem mitótica. 

 

 

4.4 Imunoistoquímica 

 

 

Os blocos de parafina contendo as lesões que foram selecionadas foram 

recuperados dos arquivos do Serviço e novos cortes histológicos, com a espessura 

de 3µm, foram obtidos utilizando-se um micrótomo e estendidos em lâminas tratadas 

pelo organosilano (3-aminopropyltriethoxysilane, DAKO).  

A seguir, os cortes foram submetidos à técnica imunoistoquímica para 

pesquisa tecidual das proteínas CLDNs -1, -3, -4, -5 e -7. A Tabela 4.1 apresenta as 

especificações dos soros primários utilizados nessa etapa do estudo. 

Para a realização da técnica de imunoistoquímica, os cortes passaram por um 

processo de desparafinização, que consistiu em um banho de xilol por 30 minutos, 

seguido por um segundo banho de xilol por 30 minutos, e mais um banho de xilol por 

15 minutos, todos em temperatura ambiente. O processo seguinte foi a reidratação 

em cadeia descendente de etanóis (absoluto, 95%, 90%, 85%, 80%) em banhos de 

5 minutos cada e um banho em hidróxido de amônio 10% em solução de etanol 95º 

para remoção do pigmento formólico por 10 minutos. As lâminas foram lavadas em 

água destilada por 5 minutos e foi realizado o tratamento de recuperação antigênica, 

utilizando-se o protocolo sumarizado na Tabela 4.1, em banho úmido aquecido a 

95ºC, durante 20 minutos. Após nova lavagem das lâminas em água destilada por 
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10 minutos, foi realizado o bloqueio da peroxidase endógena tecidual em solução de 

peróxido de hidrogênio a 10% em 2 banhos de 10 minutos cada e solução de 

peróxido de hidrogênio a 20% em 2 banhos de 5 minutos cada. Após lavagem em 

água destilada por mais 5 minutos, as lâminas passaram por 3 banhos de 5 minutos 

com a solução tampão da reação TRIS (TRIS 50mM, NaCl 150mM), pH7,6. 

 

 
Tabela 4.1 - Caracterização dos anticorpos utilizados para esse estudo contendo o soro 

primário utilizado, o tipo de clone, a diluição, a marca comercial e o tipo de 
tratamento para recuperação antigênica do anticorpo utilizado 

 
 

Soro 

primário 
Clone Diluição Marca 

Recuperação 

antigênica   

CLDN-1 
Monoclonal 

(EPRP18871) 
1:250 Abcam, UK EDTA, pH 7,0 

CLDN-3 Polyclonal 1:500 Neomarkers, USA Citrato, pH 6,0 

CLDN-4 Polyclonal 1:200 Neomarkers, USA Citrato, pH 6,0 

CLDN-5 Polyclonal 1:500 Neomarkers, USA Citrato, pH 6,0 

CLDN-7 Polyclonal 1:300 Zymed, USA Citrato, pH 6,0 

EGFR 
Monoclonal 

(EP38Y) 
1:100 Abcam, UK EDTA, pH7,0 

 

 

A seguir os cortes passaram pela incubação com os anticorpos primários, que 

foram diluídos em solução de TRIS (TRIS 50mM, NaCl 150mM), pH7,6, acrescido de 

albumina bovina a 1% na proporção de 1:500. Os anticorpos foram incubados por 18 

horas a 4ºC. 

Após essa etapa, foi realizada a incubação do anticorpo de ligação biotinilado 

e do complexo terciário por meio do uso do sistema LSAB plus (DAKO, Carpinteria, 

CA, USA). Ambos foram incubados por 30 minutos a temperatura ambiente. Entre as 

etapas, os cortes foram lavados na solução tampão em três banhos de 5 minutos 

cada.  

A diaminobenzidina (Liquid DAB plus, DAKO) foi o cromógeno da reação e foi 

incubado por 3 minutos e, após nova lavagem em solução tampão, os cortes foram 

contracorados com hematoxilina de Carazzi, desidratados em cadeia ascendentes 

de etanol, diafanizados em xilol e as lâminas foram montadas em resina Permount 
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(Fischer Scientific, Waltham, MA, EUA) e protegidas por lamínulas para observação 

ao microscópio de luz. 

Para o EGFR foram consideradas positivas as células que exibiram coloração 

acastanhada em núcleo ou membrana.  

Para as CLDNs foi realizada uma análise semiquantitativa dos resultados. 

Toda a área da lamina histológica que continha a lesão foi avaliada e esta área 

recebeu a seguinte pontuação: Score 0 para os casos que apresentaram marcação 

imunoistoquímica ˂ 1%; 1 em casos de células com marcação positiva ≤ 30%; 2 

quando as células apresentavam marcação positiva > 30%, o método de 

classificação por score para estas proteínas foi proposto e publicado previamente 

por Lourenco et al. (2010).  

 

 

4.5 Análise estatística da imunoistoquímica 

 

 

Para a análise estatística da associação entre os dados demográficos, dados 

clínicos e características patológicas dos pacientes e a expressão das proteínas 

CLDNs foram utilizados os testes chi-quadrado e exato de Fisher. O tempo de 

sobrevida livre de doença foi estimado pelo método de Kaplan-Meier e as curvas de 

Kaplan-Meier foram comparadas pelo teste de log-rank. 

O nível de significância adotado foi p ≤ 0,05 para todas as análises 

estatísticas. Os testes estatísticos foram realizados com o auxílio software SPSS 

25.0 (SPSS, Chicago, IL). 

 

 

4.6 Cultura de células 

 

 

Para a cultura de células, foi utilizada a linhagem de células de CME de 

glândulas salivares UM-HMC-3A gentilmente cedida pelo Dr Jacques E. Nör (Warner 

et al., 2013). As células foram cultivadas em garrafas de 75 cm2, em meio 

Dulbecco´s Modified Eagle Medium – high glucose (DMEM; Gibco, Grand Island, 

NY, USA), suplementado com 10% de soro fetal bovino (FBS; Eurobio, Les Ulis, 
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France), 1% de L-glutamina (Invitrogen), 1% de estreptomicina (Invitrogen), 10ng/ml 

de EGF (EGF; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), 50ng/ml de hidrocortisona 

(Sigma-Aldrich) e 10ng/ml de insulina (Sigma-Aldrich) e mantidas em estufa a 37ºC 

e atmosfera de 5% de CO2. 

As trocas de meio foram realizadas a cada 48h e o crescimento celular foi 

avaliado a cada 24h. Foram realizadas passagens quando as células chegavam na 

confluência de 80% até o momento em que se obteve o número de células 

adequado para a realização do experimento. A determinação do número de células 

foi realizada por meio de contagem de células em câmara de Neubauer.  

As células foram plaqueadas em placas de 6 poços (Techno Plastic Products 

AG-TPP, Zollstrasse, Trasadingen, Switzwerland) na concentração de 1,0 x 104 

células/cm2. As células foram cultivadas no mesmo meio de cultura já citado e 

quando elas atingiram a confluência de 80%, metade dos poços foi suplementado 

com 25ng/ml, 50ng/ml e 100ng/ml de EGF (EGF; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

USA) por 24h, a outra metade não recebeu a suplementação. Os experimentos 

foram realizados em triplicata.  

 

 

4.7 Extração do RNA 

 

 

O RNA foi extraído das amostras de cultura de células pelo método de Trizol 

(Invitrogen), por meio da técnica descrita a seguir: a monocamada de células foi 

colocada em tubo contendo 500l da solução Trizol e incubada por 10 minutos à 

temperatura ambiente. Foi realizada a centrifugação do material com velocidade de 

12000g, com temperatura de 4ºC, por 3min e o sobrenadante foi transferido para 

outro tubo contendo 100l de clorofórmio. Foi realizada outra centrifugação com 

velocidade de 12000g, com temperatura 4ºC, por 15min e o sobrenadante 

transferido para outro tubo contendo 250l de isopropanol (volume/volume) e 

incubado por mais 10min e em seguida centrifugado com velocidade de 12000g, 

com temperatura 4ºC, por 10min. Após centrifugação, o pellet foi lavado com etanol 

75% e ressuspendido em 30l de água tratada com dietilpirocarbonato (DEPC). A 
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avaliação da qualidade dessas amostras foi feita no equipamento Nanodrop ND-

1000 (Nanodrop Technologies, Wilmington, DE).  

 

 

4.8 Tratamento com DNAse 

 

 

O RNA extraído das amostras de cultura de células, foi submetido ao 

tratamento com DNAse por meio da utilização do kit Deoxyribonuclease I, 

Amplification Grade (Invitrogen) para garantir uma maior pureza das amostras 

utilizadas; a técnica é descrita a seguir: Para cada 1l de RNA foram utilizados 1l 

de 10x DNAse I reaction buffer, 1l de DNAse I (1U/l) e água tratada com 

dietilpirocarbonato (DEPC) na quantidade necessária para se obter o volume final de 

10l, para isso, foram adicionados ao tubo contendo o RNA a água, o buffer e a 

enzima. Elas foram incubadas por 15min a temperatura ambiente, em seguida foi 

adicionado EDTA e incubado em termociclador (AppliedBiosystems) por 10min a 

65ºC. Após isso, foram adicionados 25l de etanol absoluto e 1l de acetato de 

sódio e incubados por 18h a -20ºC. Após isso, as amostras foram centrifugadas com 

velocidade de 10000rpm, com temperatura de 4ºC, por 15min, o sobrenadante foi 

descartado e o pellet foi lavado com 150l de etanol 75% e o RNA ressuspendido 

em 20l de água tratada com dietilpirocarbonato (DEPC). A avaliação da qualidade 

dessas amostras foi feita no equipamento Nanodrop ND-1000 (Nanodrop 

Technologies, Wilmington, DE).  

 

 

4.9 Síntese do cDNA 

 

 

A reação de síntese do cDNA foi realizada conforme os procedimentos 

recomendados no manual dos “kits” High-Capacity cDNA Reverse Transcription 

(AppliedBiosystems) para as claudinas e TaqMan MicroRNA RT Reverse 

Transcription (AppliedBiosystems) para o miRNA, a seguir, descreveremos a técnica: 
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Para as claudinas a reação foi feita em um volume final de 15,0µl contendo 

10ng de RNA total, 1,5µl de RT Buffer, 0,15µl de DNTP Mix (100 mM), 3,0µl de 

Randon Primer, 1,0µl da enzima MultiScribe Reverse Transcriptase, 0,19µl de 

inibidor de RNAse.  A reação foi incubada a 16oC por 30 minutos, 42oC por 30 

minutos e 85oC por 5 minutos em termociclador (AppliedBiosystems). A Beta-actin 

(ACTB) foi utilizada como gene de referência. 

Para o miRNA a reação foi feita em um volume final de 15,0µl contendo 10ng 

de RNA total, 1,5µl de RT Buffer, 0,15µl de NTP Mix (100 mM), 3,0µl de RT Primer 

(stem-loop primer, específico para miRNA-18a e RNU48-miRNA endógeno), 1,0µl da 

enzima MultiScribe Reverse Transcriptase, 0,19µl de inibidor de RNAse.  A reação 

foi incubada a 16oC por 30 minutos, 42oC por 30 minutos e 85oC por 5 minutos em 

um termociclador (AppliedBiosystems).  

Para as claudinas, foi sintetizado apenas o cDNA das amostras tratadas com 

100ng de EGF e seus controles. Para o miRNA foi sintetizado o cDNA para todas as 

amostras e seus controles (tratados com 25ng/ml, 50ng/ml e 100ng/ml de EGF). 

 

 

4.10  PCR em tempo real 

 

 

A análise da expressão dos genes das CLDN-1, -3, -4, -5 e -7 foi realizada 

com auxílio do Taqman Gene Expression Assays no aparelho 7900HT Fast Real-

Time PCR System (AppliedBiosystems). A amplificação foi feita em 40 ciclos de 

95oC por 15 segundos e 60oC por 1 minuto, precedidos por um período de 50oC por 

2 minutos e 95oC por 10 minutos. Os resultados foram analisados utilizando-se o 

software RQ Manager 1.2 (AppliedBiosystems). A ACTB foi usada como gene de 

referência. A análise da expressão genica foi realizada com auxílio do método ΔΔCt 

(Livak et al., 2001) e os dados foram analisados usando o software RQ Manager 1.2 

(AppliedBiosystems). As reações foram feitas em duplicata. 

A análise do miRNA foi feita com auxílio do Taqman Human microRNA Assay 

no aparelho 7900HT Fast Real-Time PCR System (AppliedBiosystems). A 

amplificação foi feita em 40 ciclos de 95oC por 15 segundos e 60oC por 1 minuto, 

precedidos por um período de 50oC por 2 minutos e 95oC por 10 minutos. Os 

resultados foram analisados utilizando-se o software RQ Manager 1.2 
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(AppliedBiosystems). O nível de expressão do miRNA foi quantificado relativamente 

à expressão de um microRNA controle (RNU48) e também foi normalizado de 

acordo com um miRNA calibrador. O resultado final (n miRNA) foi expresso como um 

aumento ou diminuição da expressão de um miRNA em n-vezes quando comparado 

ao controle e ao calibrador, da seguinte forma: n miRNA = 2 – (ΔCt amostra – ΔCt calibrador), 

onde ΔCt da amostra e do calibrador são determinados subtraindo-se o valor médio 

de Ct do miRNA estudado do valor médio de Ct do miRNA usado como controle. As 

reações foram feitas em duplicata. 

 

 

4.11  Análise estatística da PCR em tempo real 

 

 

Para a análise estatística do efeito do EGF na expressão das CLDNs e do 

miRNA-18a na linhagem celular UM-HMC-3A foi utilizado o teste de Wilcoxon, 

considerando o nível de significância de 0,05 para todas as análises estatísticas. O 

teste estatístico foi realizado com o auxílio software SPSS 25.0 (SPSS, Chicago, IL) 

e os gráficos desses resultados foram obtidos com auxílio do software R. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Casuística 

 

 

Para este trabalho foram utilizados 36 casos de lesões diagnosticadas como 

CME oral que foram diagnosticados pelo Serviço de Anatomia Patológica do A. C. 

Camargo Cancer Center. Foi realizada a graduação histológica das 36 lesões 

utilizando-se o sistema da OMS (El-Naggar et al., 2017). Dos casos estudados, 6 

(16,7%) foram considerados como CME de baixo grau, 14 (38,9%) como CME de 

grau intermediário e 16 (44,4%) como CME de alto grau, segundo o sistema da OMS 

(El-Naggar et al., 2017). O Gráfico 5.1 e a Tabela 5.1 nos apresenta um panorama 

desses achados. 

 

 
Gráfico 5.1 - Graduação histológica da amostra segundo o sistema da OMS (El-Naggar 

et al., 2017) 
 

6 (16,7%)

14 (38,9%)
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Graduação histológica
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Grau intermediário

Alto grau

 
 

 

5.2 Dados clínicos dos pacientes 

 

 

As informações clinicas dos 36 pacientes que foram inclusos nesse estudo 

foram levantadas, entretanto, alguns prontuários não se apresentavam preenchidos 
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de forma satisfatória, o que resultou na perda de algumas informações de alguns 

pacientes. Das características avaliadas observou-se que mais da metade dos 

pacientes estudados tinha mais de 40 anos de idade (19 casos ou 52,8% dos 

casos), também foi notado que a maioria dos pacientes estudados era do sexo 

feminino (20 casos ou 55,6% dos casos) e se declaravam brancos (31 casos ou 

86,1% dos casos). As localizações mais comuns foram a glândula parótida e as 

glândulas salivares menores, as duas juntas somaram 32 casos (88,9% dos casos), 

houve recorrência em 6 casos (16,7% dos casos) e metástases em linfonodos em 12 

casos (33,3%). O número de pacientes que foi a óbito em decorrência de 

complicações do câncer foi de 10 casos (27,8% dos casos). A Tabela 5.1 apresenta 

esses dados.  

 

 
Tabela 5.1 - Caracterização da amostra de cortes histológicos contendo CME 
 

Características Categoria No. de pacientes 

Graduação histológica Baixo grau 6 (16,7%) 

 Grau intermediário 14 (38,9%) 

 Alto grau 16 (44,4%) 

Idade ≤40 16 (44,4%) 

 >40 19 (52,8%) 

 NI 1 (2,8%) 

Sexo Masculino 16 (44,4%) 

 Feminino 20 (55,6%) 

Cor da pele Branco 31 (86,1%) 

 Não branco 3 (8,3%) 

 NI 2 (5,6%) 

Localização do tumor Parótida  16 (44,4%) 

 Outras glândulas 20 (55,6%) 

Recorrência Não 16 (44,4%) 

 Sim 6 (16,7%) 

 NI 14 (38,9%) 

Metástase em linfonodo Não 11 (30,6%) 

 Sim 12 (33,3%) 

 NI 13 (36,1%) 

Situação do paciente Vivo sem doença 14 (38,9%) 

 Morto pelo câncer 10 (27,8%) 

 Morto outras causas 4 (11,1%) 

 NI* 8 (22,2%) 

     *NI indica os casos em que não foi possível recuperar os dados 
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5.3 Imunoistoquímica 

  

 

Para a análise tecidual da expressão das CLDNs -1, -3, -4, -5 e -7, os 36 

casos selecionados para esta pesquisa foram submetidos à técnica 

imunoistoquímica (Tabela 4.1). Todas as CLDNs pesquisadas estavam presentes 

nos espécimes analisados e nos controles.  

Nas glândulas salivares sem alterações, utilizadas como controles, as 

proteínas foram observadas contornado a membrana celular das células que formam 

o ducto salivar de glândulas salivares sem alteração. A CLDN-1 apresentou 

marcação difusa na membrana celular das células do ducto salivar; a CLDN-3 

também apresentou positividade para as células ductais; a CLDN-4 se encontrava 

expressa na membrana celular das células ductais; na CLDN-5 a expressão foi 

positiva no citoplasma e na membrana celular das células ductais; e para a CLDN-7 

foi observada positividade em áreas focais com expressão fraca nas células ductais. 

Esses achados podem ser observados na Figura 5.1. 

No caso do CME, as CLDNs também se mostraram positivas para todos os 

36 casos incluídos nesse estudo, elas foram observadas na membrana celular e/ou 

no citoplasma das células da neoplasia, a imunomarcação foi observada quase que 

exclusivamente em células epidermoides e células intermediarias, a marcação em 

células mucosas foi muito pequena.  

A CLDN-1 apresentou marcação forte e com distribuição difusa ao redor da 

membrana celular das células epidermoides e células intermediarias; a CLDN-3 foi 

intensamente positiva na membrana celular das ilhas de células epidermoides da 

lesão e nas células intermediarias; a CLDN-4 apresentou uma distribuição difusa 

tanto no citoplasma quanto na membrana celular de células epidermoides e células 

intermediárias; a CLDN-5 apresentou distribuição difusa no citoplasma e na 

membrana celular das ilhas de células epidermoides; a CLDN-7 apresentou 

marcação positiva na membrana celular das células que compõem o tumor, inclusive 

para células mucosas no caso do CME de baixo grau. Os resultados podem ser 

observados na Figura 5.1.  
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Figura 5.1 - Marcação imunoistoquímica: A – CLDN1 em CME de grau intermediário: distribuição 
ampla em torno da membrana celular de células epidermoides e intermediárias 
(Magnificação original 200x); B – CLDN1 em glândula salivar: ampla distribuição na 
membrana celular das células ductais (Magnificação original 400x); C – CLDN3 em CME 
de alto grau: marcação na membrana celular das células epidermoides e intermediárias 
das ilhas tumorais (Magnificação original 400x): D – CLDN3 em glândula salivar: células 
ductais marcadas (Magnificação original 400x); E1 – CLDN4 em CME de alto grau: 
ampla distribuição em citoplasma e membrana celular das células epidermoides e 
intermediárias (Magnificação original 400x); E2 – CLDN4 em CME de baixo grau: ampla 
distribuição em citoplasma e membrana celular das células epidermoides e 
intermediárias  (Magnificação original 400x); F - CLDN4 em glândulas salivares: células 
ductais apresentando marcação em membrana (Magnificação original 400x); G1 – 
CLDN5 no CME de alto grau: ampla distribuição no citoplasma e membrana celular das 
células epidermoides das ilhas tumorais (Magnificação original 400x); G2 – CLDN5 em 
CME de baixo grau: ampla distribuição nas células intermediárias (Magnificação original 
400x); H - CLDN5 em glândula salivar: marcação no citoplasma e membrana celular das 
células ductais (Magnificação original 400x); I1 – CLDN7 em CME: marcação positiva em 
membrana celular das células tumorais, incluindo células mucosas (Magnificação original 
400x); I2 – CLDN7 em CME: marcação em membrana celular das células intermediárias 
(Magnificação original 400x); J - CLDN7 na glândula salivar: áreas focais de marcação 
fraca nas células ductais (Magnificação original 400x) 
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Para a pesquisa da expressão tecidual do receptor de EGF (EGFR), os 36 

casos estudados apresentaram marcação positiva sem que houvesse distinção 

relacionada ao grau histológico da lesão. A marcação ocorreu principalmente na 

membrana das células epidermoides do CME. Também ocorreu marcação ductal, 

tanto dos ductos presentes na lesão, como daqueles presentes em glândulas 

salivares sem alteração adjacentes à lesão. Não houve marcação positiva para as 

células mucosas. A Figura 5.2 exemplifica esses resultados. 

 

 
Figura 5.2 - Marcação imunoistoquímica para o anticorpo anti-EGFR em CME: A – marcação positiva 

da membrana das células epidermoides (Magnificação original 100x); B – marcação 
positiva das células intermediárias e negativa das células mucosas (Magnificação original 
400x) 

 

 

 

 

Não houve diferença estatisticamente significante na presença do EGFR entre 

os graus histológicos da lesão pois o que foi avaliado no caso desse anticorpo foi se 

ele apresentaria ou não marcação positiva nas células do tumor; e ele se encontrou 

expresso em todos os casos estudados.  

Foi realizada a análise semiquantitativa como proposto em Lourenço et al. 

(2010), e observou-se que a grande maioria dos casos recebeu score 2 para todas 

as CLDNs estudadas. Para a CLDN-1, 5,6% dos casos receberam score 0, 25% dos 

casos receberam score 1 e 69,4% dos casos receberam score 2; para a CLDN-3, 

25% dos casos receberam score 1 e 75% dos casos receberam score 2; para a 

CLDN-4, 2,8% dos casos receberam score 1 e 97,2% dos casos receberam score 2; 

para a CLDN-5, 19,4% dos casos receberam score 1 e 80,6% dos casos receberam 

score 2; para a CLDN-7, 2,8% dos casos receberam score 0, 25% dos casos 
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receberam score 1 e 72,2% dos casos receberam score 2. Os dados são 

apresentados na Tabela 5.2.  

 
 
Tabela 5.2 - Analise semiquantitativa da expressão das CLDNs no CME das glândulas 

salivares 
 

Proteína 
Marcação ˂ 1%: 
score 0, n (%) 

Marcação ≤ 
30%: score 1, n 

(%) 

Marcação > 30%: 
score 2, n (%) 

CLDN-1 2 (5,6) 9 (25,0) 25 (69,4) 

CLDN-3 0 (0,0) 9 (25,0) 27 (75,0) 

CLDN-4 0 (0,0) 1 (2,8) 35 (97,2) 

CLDN-5 0 (0,0) 7 (19,4) 29 (80,6) 

CLDN-7 1 (2,8) 9 (25,0) 26 (72,2) 

 

 

5.4 Relação entre a expressão das claudinas e os dados clínicos e 

histopatológicos 

 

 

A expressão das CLDNs foi associada com as características patológicas, 

clinicas e demográficas da população estudada. Apesar da maior parte dos casos 

estudados terem recebido graduação histológica de alto grau, esta não apresentou 

associação estatisticamente significante com a expressão das CLDNs, o valor de p 

pode ser observado na Tabela 5.3. 

O sexo dos pacientes que foram inclusos nesse estudo também não pode ser 

associado com a expressão das CLDNs, já a associação da idade dos pacientes 

com a expressão dessas proteínas foi estatisticamente significante para a alta 

expressão (score 2) de CLDN-1, ela está associada a pacientes com mais de 40 

anos (p=0,050). A alta expressão da CLDN-1 também pode ser associada com 

pacientes de pele branca (p=0,024). Os dados podem ser observados na Tabela 5.3. 

  



 

 

 

 

 



 

 

Tabela 5.3 - Associação entre a expressão das CLDNs e as características demográficas, clinicas e patológicas dos pacientes com CME das glândulas 
salivares 

 

Característic. Categoria 
Pacient. 
(n) 

Imuno Score 
Claudina 1, 
no. de casos 

Valor de 
p 

Claudina 
3, no. de 
casos 

Valor de 
p 

Claudina 
4, no. de 
casos 

Valor de 
p 

Claudina 
5, no. de 
casos 

p valor de 
p 

Claudina 
7, no. de 
casos 

Valor de 
p 

Graduação 
histológica 

Baixo 6 0 0  0  0  0  1  

   1 2  0  0  0  2  

   2 4  6  6  6  3  

 Intermed. 14 0 1 p = 0,519 0 p = 0,453 0 p = 0,556 0 p = 0,557 0 p = 0,187 

   1 5  4  1  3  2  

   2 8  10  13  11  12  

 Alto 16 0 1  0  0  0  0  

   1 2  5  0  4  5  

   2 13  11  16  12  11  

Sexo Masculino 16 0 1   0   0   0   0  

   1 3  6  0  5  4  

   2 12 p = 0,846 10 p = 0,146 16 p>0,999 11 p = 0,204 12 p>0,999 

 Feminino 20 0 1  0  0  0  1  

   1 6  3  1  2  5  

   2 13  17  19  18  14  

Idade ≤ 40 16 0 1   0  0   0   0  

   1 7  6  1  4  4  

   2 8 p = 0,050 10 p = 0,245 15 p = 0,457 12 p = 0,677 12 p>0,999 

 > 40 19 0 1  0  0  0  1  

   1 2  3  0  3  5  

   2 16  16  19  16  13  

 
 

7
1

 



 

 

Tabela 5.3 – (continuação) 

Característic.  Categoria Pacient. (n) 
Imuno 
Score 

Claudina 
1, no. de 
casos 

Valor de 
p 

Claudina 
3, no. de 
casos 

Valor de 
p 

Claudina 
4, no. de 
casos 

Valor de 
p 

Claudina 
5, no. de 
casos 

Valor de 
p 

Claudin
a 7, no. 
de 
casos 

Valor de 
p 

Cor da pele Branco  31 0 1   0  0  0  0   

   1 6  7  1  6  7  

   2 24 p = 0,024 24 p>0,999 30 p>0,999 25 p = 0,511 24 p>0,999 

 Não-branco 3 0 1  0  0  0  0  

   1 2  1  0  1  1  

   2 0  2  3  2  2  

Localização 
do tumor 

Parótida 16 0 0   0  0  0   0  

   1 5  4  0  2  4  

   2 11 p = 0,403 12 p = 0,513 16 p>0,999 14 p = 0,617 12 p>0,999 

 
Outras 
glândulas 

20 0 2  0  0  0  1  

   1 4  5  1  5  5  

   2 14  15  19  15  14  

Metástases Não 11 0 2   0   0   0   0   

   1 2  4  0  3  3  

   2 7 p = 0,545 7 p = 0,371 11 p>0,999 8 p = 0,640 8 p>0,999 

 Sim 12 0 0  0  0  0  0  

   1 3  2  1  2  4  

   2 9  10  11  10  8  

Recorrência Não 16 0 2   0   0   0  0   

   1 4  5  1  4  5  

   2 10 p = 0,307 11 p = 0,634 15 p>0,999 12 p>0,999 11 p= 0,634 

 Sim 6 0 0  0  0  0  0  

   1 0  1  0  1  1  

   2 6  5  6  5  5  

7
2
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Não houve qualquer outra associação entre a expressão das CLDNs e 

qualquer outro parâmetro patológico, clinico ou demográfico que fosse 

estatisticamente significante nesse estudo. Os resultados estatísticos completos são 

apresentados na Tabela 5.3. Entretanto, quando as CLDNs foram comparadas entre 

elas, houve associação entre a alta expressão da CLDN-3 e a alta expressão da 

CLDN-5 (p=0,050). Os dados podem ser observados na Tabela 5.4. 

 

 

Tabela 5.4 - Comparação da expressão das proteínas CLDNs entre si 

 

Comparação Valor de p 

CLDN1 * CLDN3 0,419 

CLDN1 * CLDN4 0,306 

CLDN1 * CLDN5 0,338 

CLDN1 * CLDN7 0,374 

CLDN3 * CLDN4 1,000 

CLDN3 * CLDN5 0,050 

CLDN3 * CLDN7 0,748 

CLDN4 * CLDN5 1,000 

CLDN4 * CLDN7 0,278 

CLDN5 * CLDN7 0,716 

 

 

As taxas de sobrevida em cinco anos tenderam a ser menores em pacientes 

que apresentaram alta expressão de CLDN-3 (score 2), em comparação com 

aqueles que apresentaram baixa expressão da CLDN-3 (score 1). No entanto, os 

resultados não foram estatisticamente significantes (p=0.245). A média da taxa 

global de sobrevida em cinco anos foi de 83,3% para pacientes com baixa 

expressão de CLDN-3 e de 53,6% para pacientes com alta expressão de CLDN-3. 

Não foi observada a associação com a taxa de sobrevida e a expressão de 

nenhuma outra proteína estudada. 
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5.5 PCR em tempo real 

 

 

5.5.1 Expressão gênica das claudinas 

 

 

A expressão gênica das cinco CLDNs estudadas nesse experimento foi 

observada para a linhagem celular UM-HMC-3A de CME de glândulas salivares; a 

expressão estava presente tanto nas células tratadas como nas não tratadas 

(controles) com o EGF. Foi observado um ligeiro aumento na expressão genica das 

CLDNs nas células tratadas com o EGF. Entretanto, não foi observada significância 

estatística quanto a expressão gênica das CLDNs em células tratadas e células não 

tratadas. A CLDN-1 apresentou p = 0,515 em células tratadas e não tratadas; a 

CLDN-3 apresentou p = 0,110; para a CLDN-4 o valor de p para a média da 

expressão em células tratadas e não tratadas foi de 0,441; para CLDN-5 obteve-se p 

= 0,441; para CLDN-7, p = 0,515. A Figura 5.3 nos apresenta esses resultados. 

 

 

5.5.2 Expressão do microRNA-18a 

 

 

A expressão do miRNA-18a foi observada para a linhagem celular UM-HMC-

3A de CME de glândulas salivares; a expressão estava presente tanto nas células 

tratadas como nas não tratadas (controles) com o EGF. Foi observado, na maior 

parte dos casos, um ligeiro aumento na expressão do miRNA-18a nas células 

tratadas com o EGF em, praticamente, todas as concentrações observadas. Para as 

concentrações de 25ng/ml foi observada significância estatística (p= 0,015), assim 

como para a concentração de 100ng/ml (p= 0,024). A Figura 5.4 nos apresenta 

esses resultados e os valores de p. 
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Figura 5.3 - Expressão dos mRNAs das CLDNs estudadas na linhagem celular HM-UMC-3A de 
CME, a expressão foi medida nas células tratadas e nas células não tratadas pelo EGF 
(100ng/ml). A expressão relativa foi medida por qPCR considerando um pool de mucosa 
oral não neoplásica como calibrador e os resultados foram normalizados pela expressão 
do gene ACTB. Legenda cld1 – claudina 1; cld 3 – claudina 3; cld 4 – claudina 4; cld 5 – 
claudina 5; cld 7 – claudina 7 
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Figura 5.4 - Expressão do mRNA do miRNA-18a estudado na linhagem celular HM-UMC-3A de CME, 
a expressão foi medida nas células tratadas e nas células não tratadas pelo EGF nas 
três diferentes concentrações (25ng/ml, 50ng/ml e 100ng/ml). A expressão relativa foi 
medida por qPCR considerando um pool de mucosa oral não neoplásica como calibrador 
e os resultados foram normalizados pela expressão do micro-RNA endógeno RNU48 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O CME é considerado por muitos pesquisadores como sendo a neoplasia 

maligna mais comum das glândulas salivares, por se tratar de um tumor com grande 

heterogeneidade em sua composição celular, a lesão pode apresentar 

comportamento clinico variado (Adams et al., 2013; Coca-Pelaz et al., 2015; Galdirs 

et al., 2019; Reinheimer et al., 2019). As informações clinicas dos 36 casos inclusos 

em nosso estudo nos mostraram que a maioria dos nossos pacientes tinha idade 

superior a 40 anos; esse achado está de acordo com o que se observa na literatura 

que nos diz que a idade média ao diagnóstico é de 45 anos (Coca-Pelaz et al., 2015; 

Hellquist; Skalova, 2014). Outro achado consonante com a literatura é a discreta 

predileção pelo sexo feminino (Coca-Pelaz et al., 2015; Hellquist; Skalova, 2014), 

Reinheimer et al (2019) observaram a presença de maioria de casos de neoplasias 

malignas de glândulas salivares em pacientes do sexo feminino em uma população 

de brasileiros. Em nosso trabalho pacientes do sexo feminino somaram 55,6% dos 

casos estudados (20 casos). 

Quando avaliamos a localização do CME nos casos estudados observamos a 

glândula parótida como sendo a localização mais comum (16 casos), as glândulas 

salivares menores também somaram 16 casos em nossa casuística, entretanto, por 

estarem dispersas por, virtualmente, toda a cavidade bucal, as localizações foram 

muito variadas. Na literatura a localização mais comum para o CME é a glândula 

parótida (Guntinas-Lichius et al., 2004; Adams et al., 2013; Coca-Pelaz et al., 2015; 

Reinheimer et al., 2019) portanto, nossos achados também são condizentes ao que 

já se sabe sobre a localização da lesão. 

As informações sobre recorrência foram recuperadas em apenas 22 dos 36 

casos estudados, entretanto, a recorrência esteve presente em 27,3% desses casos 

(6 casos), as informações sobre metástase foram recuperadas para 23 dos casos 

estudados e foram observadas em 52,2% desses casos (12 casos), já a morte 

provocada pelo CME ocorreu em 35,7% dos casos (10 casos), sendo que essa 

informação foi recuperada em 28 dos 36 casos. A literatura tem nos mostrado que a 

presença de recorrência em casos de CME é possível mesmo em tumores de baixo 

grau histológico, assim como a ocorrência de metástases e esta é muito associada 

com um pior prognóstico para neoplasias de glândulas salivares; o CME se 
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apresenta entre as neoplasias malignas das glândulas salivares como uma lesão 

com grande incidência de metástases e de mortes relacionadas a ele (Israel et al., 

2019a; Israel et al., 2019b; Liu et al., 2014; Nance et al., 2008). 

Sabe-se que os CMEs são tumores que apresentam uma grande diversidade 

de células em sua composição, tendo como células principais dessa composição as 

células mucosas, células intermediárias e células epidermoides (Adams et al., 2013; 

Stewart et al., 1945; Coca-Pelaz et al., 2015); os casos de CME incluídos em nosso 

estudo foram principalmente tumores de alto grau (44,4% dos casos) e de grau 

intermediário, juntos eles corresponderam a 83,3% dos tumores estudados (30 

casos de 36). É uma característica importante dos tumores de alto e médio graus a 

presença de maior proporção de células epidermoides e células intermediárias (Luna 

et al. 2006; El-Naggar et al. 2017), justamente essas células foram as que mais se 

mostraram positivas para as CLDNs em nossa análise, nesse contexto, nossa 

discussão considerará aspectos da expressão das CLDNs nos diferentes tipos de 

células que constituem as neoplasias analisadas.  

A expressão das CLDN-1, -3, -4, -5 e -7 em CME da glândula salivar foi 

caracterizada como alta e generalizada para todas as 5 proteínas estudadas, 

principalmente ao redor da membrana celular das células intermediárias e 

epidermoides, independentemente do grau histológico do tumor. 

As células epidermoides e células intermediárias geralmente apresentam 

pleomorfismos, tanto celular quanto nuclear, e mitoses atípicas. A alta expressão de 

CLDNs em células pleomórficas neoplásicas também foi observada por Soini (2005), 

que descreveu uma grande positividade das CLDN-1, -2, -3, -4, -5 e -7 em muitos 

tipos de carcinomas. Outros autores observaram alta expressão de CLDNs em 

outros tipos de tumores epiteliais (Dos Reis et al. 2008; Chao et al. 2009). 

Células neoplásicas menos diferenciadas, como células intermediárias e 

células epidermoides de CMEs, ainda podem se assemelhar biologicamente a 

células primitivas da glândula salivar. Essa possibilidade pode ser sustentada pelos 

achados publicados por Lourenço et al. (2007) que descreveram uma presença 

intensa de CLDNs durante o desenvolvimento da glândula salivar em fetos 

humanos. 

Em nosso estudo as CLDNs foram observadas em células epidermoides e 

células intermediárias de todos os subtipos de CME, mas sua expressão não foi 

associada à classificação histológica da lesão. Entretanto, Aro et al. (2011) 
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avaliaram a expressão das CLDN-1, -3, -4 e -7 no CME e observaram uma 

correlação da intensidade da coloração para as CLDN-1 e -3 quando comparadas ao 

grau histológico da lesão.  

A classificação da expressão das CLDNs utilizada em nosso estudo foi 

realizada por meio de um método de score (Lourenço et al., 2010), Aro et al. (2011) 

se utiliza da classificação da expressão das CLDNs considerando a intensidade de 

sua marcação imunoistoquímica. Optamos por não classificar a intensidade da 

marcação, e ao invés disso utilizar a classificação por score por considerar que a 

classificação da intensidade da marcação é um parâmetro altamente subjetivo e não 

facilmente reprodutível.  

Aro et al. (2011) sugeriram em seu estudo que a expressão das CLDN-1 e -3 

pode ser usada como ferramenta auxiliar no diagnóstico e prognóstico do CME. 

Entretanto, diferente de nossa estratégia, esses autores avaliaram a intensidade da 

marcação imunoistoquímica obtida pelas proteínas, essa forma de análise pode ser 

difícil de aplicar na prática clínica de rotina visto que na avaliação da intensidade da 

marcação cada patologista pode interpretar as lâminas de uma forma, isso pode 

conduzir a avaliações demasiadamente subjetivas levando a diagnósticos diferentes 

para um mesmo tumor; o diagnóstico e o prognóstico do CME continuam sendo 

feitos baseados nos critérios morfológicos e genéticos da OMS (El-Naggar et al., 

2017). 

Em nosso estudo, o score de positividade foi determinado pela porcentagem 

de células coradas, conforme descrito por Lourenço et al. (2010). Verificamos que a 

alta expressão de CLND-1 estava associada à etnia branca e a idade > 40 anos. Já 

foi visto que a CLDN-1, que é considerada como o primeiro membro identificado da 

família das CLDNs (Furuse et al. 1998), atua como uma barreira epitelial e 

desempenha um importante papel no processo de formação da JC (Krause et al. 

2008; Baker 2016). A CLDN-1 é expressa nos ductos intercalados e estriados das 

glândulas salivares maiores e menores. Essa proteína é descrita como mediadora 

da função de barreira nas glândulas salivares serosas (Lourenço et al. 2007; Maria 

et al. 2008; Baker 2016). Entretanto, os papéis biológicos adicionais da CLDN-1 e o 

motivo de sua maior expressão nas neoplasias apresentadas por pacientes de etnia 

branca e com idade > 40 anos ainda precisam ser elucidados. Apesar das muitas 

questões em aberto sobre os papéis da CLDN-1 nas neoplasias epiteliais, já se 

observou que a alta expressão da CLDN-1 no carcinoma epidermoide oral está 
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associada a um prognóstico desfavorável (Dos Reis et al., 2008); em nosso estudo, 

como a maioria dos casos foi classificada como tumor de alto grau, é esperado um 

prognóstico ruim, e a expressão intensa e generalizada da CLDN-1 corrobora com 

os indicativos de prognóstico desfavorável. 

A CLDN-3 está presente nos ácinos mucosos, ácinos serosos, ductos 

intercalados e ductos estriados das glândulas salivares maiores e menores 

(Lourenço et al. 2007; Maria et al. 2008). Sua função na glândula salivar ainda não 

foi esclarecida, mas acredita-se que a CLDN-3 atua como facilitadora da passagem 

paracelular da água (Kawedia et al. 2007). Nosso estudo demonstrou alta expressão 

de CLDN-3 (escore 2), especialmente no CME de alto grau (a maioria dos casos 

incluídos na presente coorte), esse achado vai de encontro com o que já foi 

observado na literatura visto que outro estudo também relatou alta expressão de 

CLDN-3 em CMEs de alto grau (Aro et al., 2011). Um outro estudo recente observou 

que o aumento da expressão citoplasmática da CLDN-3 pode estar associado a um 

prognóstico desfavorável no câncer de mama (Jääskeläinen et al., 2018). Tomados 

em conjunto, esses estudos destacam um papel importante da CLDN-3 em 

processos neoplásicos agressivos. 

A CLND-4 controla a permeabilidade paracelular catiônica; a redução de sua 

expressão resulta na perda de seletividade catiônica da JC (Hou et al., 2006). A 

expressão da CLDN-4 é induzida durante o reparo epitelial, e a alta expressão da 

CLND-4 no pulmão humano lesionado tem sido associada à função de barreira 

mantida (Rokkam et al. 2011). Nas glândulas salivares, a CLDN-4 é expressa em 

células acinares e células ductais. Existem indicações de que a CLDN-4 regula a 

função de barreira durante a secreção estimulada por agonista no epitélio salivar 

(Lourenço et al. 2007; Maria et al. 2008; Baker 2016).  

Um estudo de Abd El-Ghani et al. (2013), observou que a CLDN-4 se 

encontrava expressa em apenas metade de sua amostra de CME com marcação 

imunoistoquímica fraca em tumores de alto grau, entretanto, o número de casos 

estudados foi de apenas 6 casos de CME; Aro et al. (2011) por sua vez, examinou 

39 casos de CME de glândulas salivares e não conseguiu estabelecer relação entre 

os graus histológicos da lesão e a expressão da CLDN-4. Em nosso estudo, todos 

os 36 tumores apresentaram positividade para a CLDN-4, com alta expressão 

(escore 2) na maioria dos casos (35 casos). Esse padrão pode estar relacionado à 
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capacidade de renovação das células tumorais, porque a alta expressão dessa 

proteína está relacionada ao reparo epitelial. 

A CLDN-5 é expressa no endotélio ao redor das células acinares e ductais 

das glândulas salivares (Lourenço et al. 2007; Maria et al. 2008). Acredita-se que a 

CLDN-5 controle a entrada de nutrientes por meio do suprimento sanguíneo das 

glândulas salivares (Baker 2016). A alta expressão da CLDN-5 no CME sugere 

aumento da capacidade do tumor para se auto manter. 

Acredita-se que a CLDN-7 desempenhe algum papel na regulação da adesão 

entre as células e na motilidade celular, devido à sua forte expressão nas 

membranas basolaterais de muitos tipos de células e sua interação com muitas 

moléculas de adesão (Heiler et al. 2015). A CLDN-7 é expressa em células ductais 

de glândulas salivares maiores e menores. A CLDN-7 é expressa nas glândulas 

salivares menores, desde os estágios iniciais do seu desenvolvimento até a idade 

adulta (Lourenço et al. 2007); essa proteína contribui para o transporte de sódio e a 

regulação do transporte de água nas glândulas salivares (Baker 2016; Krause et al. 

2008; Kawedia et al. 2007). A alta expressão da CLDN-7 no CME pode destacar sua 

fundamental função na manutenção de bombas iônicas e de água para preservar a 

estrutura celular.  

Alterações na expressão das CLDNs são vistas em muitos tipos de cânceres 

(Agarwal et al. 2005; Resnick et al. 2005), incluindo o carcinoma epidermoide oral 

(Bello et al. 2008; Lourenço et al. 2010) e o câncer de mama (Hoevel et al., 2002; 

Jääskeläinen et al., 2018), o que pode ser uma evidência de que sua expressão 

alterada possa trazer como consequência processos de carcinogênese. 

Existem diversas evidencias de que a alteração da expressão das CLDNs 

pode estar relacionada com o prognóstico da lesão em diferentes tipos de 

neoplasias malignas como em câncer de mama, câncer de ovário e câncer colorretal  

(Jääskeläinen et al., 2018; Hoevel et al., 2002; Kim et al., 2008; Agarwal et al., 2005; 

Resnick et al., 2005; English; Santin, 2013). Para os tumores que ocorrem na 

cavidade oral, já foi observado que a diminuição da expressão da CLDN-7 em 

carcinoma epidermoide está associada com áreas de invasão tumoral, essa 

expressão é ausente em tumores pouco diferenciados (Bello et al., 2008; Lourenço 

et al., 2010).  

Infelizmente a relação da expressão das CLDNs com o prognóstico do CME 

ainda não está completamente clara, mas os resultados encontrados nesse estudo 
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imunoistoquímico somados ao que já se conhece na literatura, refletem a 

importância das CLDNs na JC, e sua importância na manutenção do trafego das 

substancias mesmo em processos neoplásicos, o que é provavelmente necessário 

para a manutenção da célula e manutenção do alto metabolismo celular nessas 

lesões.  

Esses achados nos motivaram a realizar uma etapa in vitro desse 

experimento visto que nosso grupo já observou que a expressão dessas proteínas 

nas glândulas salivares se inicia desde o princípio do desenvolvimento dessas 

estruturas e se mantem nas glândulas salivares adultas (Lourenço et al., 2007);  

agora sabemos que ela é mantida mesmo após a transformação maligna das 

células. 

Quando observamos a etapa in vitro do experimento, foi possível notar que a 

expressão gênica das CLDN-1, -3, -4, -5 e -7 ocorriam na linhagem celular UM-

HMC-3A de CME das glândulas salivares. Essa expressão se encontrava 

ligeiramente aumentada nas culturas celulares que receberam estimulação por EGF.  

A superexpressão do EGFR já foi associada ao CME de alto grau e tumores 

que apresentam comportamento agressivo (Gibbons et al., 2001; Shang et al., 2007; 

Lujan et al., 2010), essa expressão elevada também está associada a tumores que 

apresentam prognóstico desfavorável (Ettl et al., 2008); sabe-se que a via do 

EGFR/ERK está ativada em CMEs de alto grau e que tratamentos com medicações 

inibidoras da vai do EGFR podem beneficiar esses pacientes (Lujan et al., 2010). 

Além disso, a sinalização do EGF modula a expressão das CLDNs em 

diversos tipos celulares como em hepatócitos, nas células epiteliais alveolares, entre 

muitos outros tipos de células (Kojima et al., 2004; Chen et al., 2005; Singh; Harris, 

2004; Ikari et al., 2009). Chen et al. (2005) investigaram a expressão das CLDN-1, -

3, -4, -5 e -7 em células epiteliais alveolares de ratos e observaram que, nessas 

células, o EGF pode levar ao aumento da expressão das CLDN-4 e -7 e pode induzir 

a diminuição na expressão das CLDN-3 e -5. 

Portanto, pode-se notar que o EGF está associado com o processo de 

expressão gênica das CLDNs em diferentes tipos celulares, inclusive células 

epiteliais (Kojima et al., 2004; Chen et al., 2005; Singh; Harris, 2004; Ikari et al., 

2009); o CME é um tumor que tem sua origem em células epiteliais, esse tumor 

ainda não apresenta bem compreendidos os mecanismos envolvidos no processo 

de regulação da expressão das CLDNs; todavia, pensando-se que se trata de um 
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tumor de origem em células epiteliais, talvez o EGF possa estar envolvido nesses 

mecanismos; e realmente foi observado em nosso estudo um pequeno aumento na 

expressão gênica das CLDNs nas culturas celulares que foram estimuladas com o 

EGF. No entanto, não houve diferença estatisticamente significativa na expressão 

gênica entre as células que foram estimuladas e as células que não foram 

estimuladas pelo EGF. Apesar disso, não se pode descartar a possibilidade de que 

alguma via de sinalização celular envolvendo o EGFR possa estar relacionada a 

esse processo, visto que apenas o EGF foi investigado. 

No caso do miRNA-18a, sabe-se que ele pertence a um grupo de miRNAs 

relacionados ao papel de oncogenes e genes supressores de tumor em várias 

neoplasias (Mogilyansky; Rigoutsos, 2013; Xiang; Wu, 2010); e apesar de se saber 

que o miRNA-18a é encontrado em diversas neoplasias malignas humanas 

(Komatsu et al., 2014; Morimura et al., 2011, Hirajima et al., 2013), ainda não se 

sabia se ele se encontrava ou não expresso no CME. Nós observamos a sua 

expressão in vitro para a linhagem celular UM-HMC-3A de CME de glândulas 

salivares.  

O miRNA-18a está relacionado ao processo de tumorigênese no câncer de 

fígado (Sanchez-Mejias et al., 2019) e a eventos apoptóticos em osteossarcoma 

(Ding et al., 2018), talvez a sua presença no CME também possa de alguma forma 

se relacionar com eventos que facilitem a progressão da lesão.  

Em casos de câncer de mama a alta expressão do miRNA-18a está 

relacionada com prognóstico favorável (Kim et al., 2017; Zhang et al., 2019). As 

glândulas mamárias, assim como as glândulas salivares, são órgãos exócrinos e 

guardam semelhanças entre si. Outro órgão que apresenta histologia semelhante à 

das glândulas salivares é o pulmão, que possui glândulas seromucosas; em casos 

de neoplasia de pulmão foi observado que o aumento de miRNA-18a no sangue de 

pacientes está relacionado com prognóstico desfavorável (Xu et al., 2018). 

Traçando-se uma comparação entre as glândulas mamárias, as glândulas 

seromucosas do pulmão e as glândulas salivares pode-se pensar que, talvez, a 

presença da expressão do miRNA-18a em CME de glândulas salivares possa 

apresentar alguma utilidade futura na avaliação do prognóstico para a lesão.  

A expressão do miRNA-18a foi observada tanto para as culturas de células do 

CME de glândulas salivares que receberam tratamento com EGF quanto para as 

culturas de células que não receberam o tratamento. Já foi observado na literatura 
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que a via do EGFR pode estar relacionada com a expressão de miRNAs em 

diferentes neoplasias malignas (Liang et al., 2017; Angius et al., 2019; Cao et al., 

2019; Li; Wang, 2019), para o miRNA-18a, também já é conhecida a influência do 

EGFR em casos de câncer de pulmão, o EGFR pode levar a superexpressão desse 

miRNA nesse tumor (Savitsky et al., 2010).  

Em nosso estudo foi observado um ligeiro aumento da expressão do miRNA-

18a nas células tratadas com o EGF em, praticamente, todas as concentrações 

estudadas e para as concentrações de 25ng/ml e 100ng/ml foram obtidos resultados 

estatisticamente significantes quanto a expressão do miRNA-18a em células 

tratadas e células não tratadas pelo EGF, o que sugere que nessa lesão a via do 

EGFR, pelo menos para o ligante EGF, pode estar relacionada com a expressão do 

miRNA-18a.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Neste trabalho concluiu-se que: 

• As proteínas CLDN-1, -3, -4, -5 e 7 apresentam expressão 

imunoistoquímica para o CME, assim como o EGFR, essa expressão 

não pode ser relacionada com  a graduação histológica da lesão, 

apenas com a idade superior a 40 anos, com pacientes de etnia branca 

e quando se comparou a expressão das CLDN-3 e CLDN-5 entre si 

mas, mais estudos são necessários para demonstrar a importância 

desses achados;  

• Não foi possível estabelecer relação entre o EGFR e a expressão 

gênica das CLDNs estudadas, o que se pode notar é um pequeno 

aumento na expressão desses genes em culturas que receberam 

tratamento com EGF; 

• A presença da expressão do miRNA-18a no CME foi evidenciada 

nesse estudo e foi possível estabelecer relação entre a sua expressão 

e o EGFR. 

  

Em conclusão, nosso estudo demonstrou que a expressão proteica das 

CLDNs é mantida no CME, especialmente nas células epidermoides e 

intermediárias, demonstrando que essas proteínas continuam sendo expressas em 

todas as etapas do desenvolvimento do tumor e a expressão gênica das CLDNs 

estudadas, não é influenciada pela estimulação do EGF; já no caso do miRNA-18a, 

o estimulo pelo EGF pode influenciar a sua expressão. No entanto, o papel das 

CLDNs e do miRNA-18a no processo de tumorigênese do CME ainda não está 

claro. Mais estudos são necessários para determinar com clareza os papéis 

específicos das CLDNs e do miRNA-18a em neoplasias malignas de glândulas 

salivares. 
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