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RESUMO 
 
 
Prieto-Oliveira P. Análise histológica e imuno-histoquímica de leiomiomas e 
leiomiossarcomas de boca [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2012. Versão corrigida. 
 
 
 
O objetivo deste estudo foi comparar leiomiomas e leiomiossarcomas de boca por 

meio de análise histológica e imunoistoquímica, utilizando os marcadores Ki67, p53 

e PTEN. A actina de músculo liso foi utilizada para confirmar o diagnóstico. Foram 

examinados 13 tumores de músculo liso disponíveis nos arquivos do Departamento 

de Estomatologia da Faculdade de Odontologia da USP, sendo 7 leiomiossarcomas, 

4 angioleiomiomas e 2 leiomiomas sólidos. As lâminas foram avaliadas de acordo 

com o grau de atipia, índice mitótico e presença de necrose. Foi realizada a análise 

imunoistoquímica para o ki67, p53 e PTEN, por meio da contagem de células 

positivas em 500 células nas áreas mais representativas. A maioria dos 

angioleiomiomas não apresentou atipia, mitose ou necrose; atipia discreta foi 

encontrada nos dois leiomiomas sólidos, um deles com 1 mitose por 10 CGA. Atipia 

foi observada em todos os leiomiossarcomas, o índice mitótico variou de 0 a 6 

mitoses por 10 CGA, e apenas um caso apresentou necrose. Houve positividade 

para o ki67 em apenas um angioleiomioma e em 5 leiomiossarcomas, o restante dos 

casos foram negativos. Em relação ao p53, ocorreu leve positividade para um caso 

de leiomioma sólido e moderada para o outro; a maioria dos angioleiomiomas foram 

levemente positivos e apenas um foi negativo; todos os leiomiossarcomas foram 

positivos, 2 com marcação leve, 4 moderada e um intensa. A expressão do PTEN foi 

negativa em um leiomioma sólido e intensamente positiva em outro; todos os casos 

de angioleiomioma foram positivos, sendo que 2 demonstraram positividade leve e 2 

moderada; 3 leiomiossarcomas apresentaram positividade moderada e 3 intensa, 

apenas um foi negativo. Nossos resultados sugerem que a marcação para ki67 e 

p53 são úteis na diferenciação entre leiomiomas e leiomiossarcomas. O mesmo não 

foi observado para o anticorpo PTEN.  

 

Palavras-chave: Leiomioma. Leiomiossarcoma. ki67. p53. PTEN. 



 

ABSTRACT 

 

 

Prieto-Oliveira P. Immunohistochemical and histological analysis of oral leiomyoma 
and leiomyosarcoma [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2012. Versão corrigida. 
 

 

This study aimed to compare oral leiomyomas and leiomyosarcomas by means of 

histological and immunohistochemical analysis. Cases from the Stomatology 

Department, School of Dentistry at University of São Paulo were retrieved. For 

immunohistochemistry Ki67, p53 and PTEN markers were used. Smooth muscle 

actin was used to confirm the diagnosis. There were 13 smooth muscle tumors: 7 

leiomyosarcomas, 4 angioleiomyomas and 2 solid leiomyomas. For morphological 

analysis, sections were evaluated for atypia, mitotic index and presence of necrosis. 

Immunohistochemical analysis of Ki67, p53 and PTEN expression was performed by 

counting 500 positive cells in the most representative areas. Most angioleiomyomas 

did not present atypia, mitosis or necrosis; mild atypia was found in two solid 

leiomyomas, one with 1 mitosis per 10 HPF. Atypia was found in all 

leiomyosarcomas, the mitotic index varied from 0 to 6 mitosis per 10 HPF, and 

necrosis was found in only one case. Ki67 expression was positive in one 

angioleiomyoma and 5 leiomyosarcomas, the remaining cases were negative. For 

p53, one solid leiomyoma was mildly positive and the other showed moderate 

positivity; most of angioleiomyomas were mildly positive and only one was negative; 

all leiomyosarcomas were positive, 2 with mild expression, 4 moderate and one 

intense. PTEN expression was negative in one solid leiomyoma and intensely 

positive in the other; all angioleiomyomas were positive, with 2 mildly positive and 2 

moderately positive; 3 leiomyosarcomas presented moderate positivity and 3 intense, 

only one was negative. Our results suggest that ki67 and p53 are useful in the 

differentiation between leiomyoma and leiomyosarcoma. The same was not found for 

PTEN. 

 

Keywords: Leiomyoma. Leiomyosarcoma. ki67. p53. PTEN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O leiomioma é uma neoplasia benigna de músculo liso, e ocorre 

principalmente no útero, trato gastrointestinal e pele (González-Sánchez et al., 

2007). É bastante raro na cavidade oral, visto que representa apenas 0,016% a 

0,064% de todos os leiomomas (Nonaka et al., 2010). 

O leiomiossarcoma é uma neoplasia maligna que se origina da musculatura 

lisa e representa entre 5 e 10% de todos os sarcomas de tecido mole (Enzinger; 

Weiss, 2001c). Ocorre principalmente no retroperitôneo, trato gastrointestinal e útero 

(Goldschmidt et al., 1999; Enzinger; Weiss, 2001c). Raramente acomete a cavidade 

oral, devido à escassez de músculo liso presente nessa região, e surge 

provavelmete da túnica média dos vasos sanguíneos, das células mioepiteliais, das 

papilas circunvalares ou de células mesenquimais indiferenciadas e pluripotenciais 

(Lo Muzio et al., 2000). De todas as neoplasias de músculo liso presentes em boca, 

apenas 20% são malignos (Farman; Kay, 1977).  

Apesar de apresentarem características histológicas semelhantes, os 

leiomiossarcomas são divididos de acordo com a localização, devido a diferenças 

clínicas e biológicas, em 3 grupos: viscerais, cutâneos e vasculares. As neoplasias 

superficiais apresentam melhor prognóstico em relação aos profundos (Enzinger; 

Weiss, 2001c). 

A maioria dos leiomiomas e leiomiossarcomas podem ser diagnosticados 

baseados no grau de atipia, número de mitoses e tipo de necrose. Entretanto, alguns 

casos de leiomioma com atipia nuclear e número de mitoses mais elevado podem 

ser confundidos com o leiomiossarcoma de baixo grau. Por essa razão, torna-se 

necessário o uso da imunoistoquímica para auxiliar no diagnóstico diferencial 

(Amada et al., 1995; Zhai et  al., 1999; Gökaslan et al., 2005; Rath-Wolfson et al., 

2006; O’Neill et al., 2007; Petrovic et al., 2010). 

O ki67 é indicativo de proliferação celular e a sua elevada expressão ocorre 

em várias neoplasias malignas, inclusive no leiomiossarcomas, enquanto as lesões 

benignas apresentam expressão baixa ou negativa (Brown; Gatter, 2002; Petrovic et 

al., 2010). A proteína p53 é responsável pelo controle do ciclo celular e está 

presente em quantidades indetectáveis nas células normais. Entretanto, em células 

submetidas a estresse ou aterações no gene p53, a expressão desta proteína torna-
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se elevada e pode ser observada nas reações imunoistoquímicas (Petrovic et al., 

2010). O gene PTEN está localizado no cromossomo 10q23. A região 10q é uma 

das mais afetadas por deleções em leiomiossarcomas (Hu et al., 2005). Mutações 

ou deleções desse gene são bastante comuns em estágios avançados de vários 

tipos de câncer e levam à perda da função supressora de tumor, promovendo 

aumento da proliferação celular e redução da apoptose (Huang et al., 2011).  

Poucos estudos procuram diferenciar essas neoplasias em boca, associando 

aspectos histológicos característicos de diferenciação neoplásica com marcadores 

biológicos. Por isso, procuramos estudar essas lesões, no sentido de verificar a 

frequência desses aspectos histológicos e a possível associação com os 

marcadores mencionados acima.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Epidemiologia e características clínicas 

 

 

Os leiomiomas da cavidade oral são mais frequentes na quinta e sexta 

décadas de vida (Savage et al., 1983; Wertheimer-Hatch et al., 2000; González-

Sánchez et al., 2007; Gaitan-Cepeda et al., 2008; Nonaka et al., 2010), sem 

predileção evidente por sexo (Ravindranathan; Heslop, 1978; Natiella et al., 1982; 

Praal et al., 1982; Yamamoto et al., 1983; Esguep; Solar, 1986; Svane et al., 1986; 

Nonaka et al., 2010). Clinicamente, apresentam-se como um nódulo submucoso de 

superfície lisa e crescimento lento. A coloração pode ser normal de mucosa, 

avermelhada ou arroxeada, dependendo da vascularização (Praal et al., 1982; Koca 

et al., 2006; Nonaka et al., 2010). Geralmente, são menores que dois centímetros de 

diâmetro (Wertheimer-Hatch et al., 2000; Suresh et al., 2007; McParland et al., 2009; 

Kim et al., 2010), e os locais mais acometidos são: língua, lábios, palato e mucosa 

jugal (Svane et al., 1986; Baden et al., 1994; Whertheimer-Hatch et al., 2000; 

González-Sánches et al., 2007; Gaitan-Cepeda et al., 2008).  

As neoplasias intra-ósseas tendem a apresentar comportamento mais 

agressivo, com crescimento rápido (Goldblatt; Edesses, 1977; Katou et al., 1997; 

Loyola et al., 1999; Bertolini et al., 2003; Reddy et al., 2011), e a mandíbula é mais 

acometida que a maxila (Liang et al., 2003; Suresh et al., 2007). Radiograficamente, 

caracterizam-se por uma radiolucência uni ou multilocular e bordas escleróticas bem 

ou mal definidas. É comum a ocorrência de expansão ou destruição da cortical e 

também pode haver reabsorção radicular e deslocamento dentário (Liang et al.,  

2003; Suresh et al., 2007; Reddy et al., 2011). Os leiomiomas são geralmente 

assintomáticos, mas pode ocorrer dor à palpação, dificuldade de mastigação e 

mobilidade dentária (Wertheimer-Hatch et al., 2000; González-Sánchez et al., 2007). 

O aspecto clínico não é patognomônico e pode ser facilmente confundido com 

outras lesões como fibroma, lipoma, neurofibroma, mucocele e leiomiossarcoma 

(Praal et al., 1982; Janas et al., 2008; Luaces-Rey et al., 2007). 
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 Os leiomiossarcomas de cavidade oral são mais comuns em adultos, com 

predomínio da sexta e sétima décadas de vida (Izumi et al., 1995; Wertheimer-Hatch 

et al., 2000; Nikitakis et al., 2002; Ethunandan et al., 2007), e não há predileção 

evidente por gênero (Izumi et al., 1995; Dry et al., 2000; Wertheimer-Hatch et al., 

2000; Nikitakis et al., 2002; Vilos et al., 2005; Yan et al., 2010). Os ossos gnáticos 

são os locais mais acometidos e representam entre 43% e 70% dos casos, com 

ligeira predileção pela maxila, mas também podem ocorrer em: língua, bochecha, 

gengiva, palato duro e mole, lábio superior e assoalho bucal (Izumi et al., 1995; 

Savastano et al., 1998; Dry et al., 2000; Wertheimer-Hatch et al., 2000; Nikitakis et 

al., 2002; Vilos et al., 2005; Ethunandan et al., 2007; Qureshi et al., 2008). 

Os leiomiossarcomas geralmente aparecem como massas expansivas e 

indolores, mas sintomas e sinais como dor, mucosa eritematosa, ulceração 

secundária, perda ou mobilidade dentária, dificuldade de mastigação e disfagia 

podem ser encontrados (Izumi et al., 1995; Whertheimer-Hatch et al., 2000; Sobral et 

al., 2004;  Ethunandan et al., 2007; Yan et al., 2010). As neoplasias intra-ósseos são 

observados radiograficamente como radiolucências mal definidas, com aspecto 

“roído por traça” e perfuração da cortical óssea (Centeno et al., 2006; Arora et al., 

2010). A extensão dessas lesões é melhor demonstrada pela tomografia 

computadorizada (Centeno et al., 2006). Já que as características clínicas e 

radiograficas não são específicas, o diagnóstico é realizado por meio do exame 

histopatológico associado à imunoistoquímica (Krishnan et al., 1991; Centeno et al., 

2006). Os leiomiossarcomas orais apresentam comportamento agressivo, com 

índice de recidiva de 34% e metástase de 35%. O prognóstico é pobre, sendo que a 

sobrevida em 5 anos é de 55%, semelhante as neoplasias de outras regiões com 

exceção dos cutâneos, que apresentam prognóstico favorável (Ethunandan et al., 

2007). Os locais mais frequentemente envolvidos por metástases são linfonodos 

cervicais e pulmão (Weitzner, 1980; Savastano et al., 1998; Qureshi et al., 2008). 

Entretanto, a incidência das neoplasias de músculo liso em boca parece ser 

proporcionalmente elevada quando comparada com as mesmas lesões no trato 

genital feminino. Segundo Farman e Kay (1977), 20% dos tumores de músculo liso 

orais são malignos, enquanto 1 em cada 800 no útero são leiomiossarcomas 

(Petrovic et al., 2010).  
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2.2 Características histopatológicas 

 

 

Microscopicamente, os leiomiomas correspondem a células musculares lisas 

maduras e fusiformes, com núcleo alongado em forma de charuto, e são bem 

delimitados e encapsulados (González-Sánchez et al., 2007; McParland et al., 

2009). Essas lesões apresentam 3 tipos histopatológicos: sólido, vascular e 

epitelióide. O vascular é o mais comum na cavidade oral e corresponde de 67% a 

75% dos casos, enquanto o epitelióide é o mais raro (Leung et al., 1990; Baden et 

al., 1994; Gaitan-Cepeda et al., 2008) 

O leiomioma sólido é constituído por uma mistura de células musculares 

lisas, que se entrelaçam, e colágeno, com vascularidade variável. As fibras 

musculares geralmente formam espirais por serem cortadas em diferentes planos 

(Praal et al., 1982; Natiella et al., 1982; Leung et al., 1990; Janas et al., 2008). 

O tipo vascular apresenta vasos calibrosos, com camada interna ordenada e 

circunferencial e externas desorganizadas, misturando-se a fibras musculares 

periféricas (Enzinger; Weiss, 2001a; Brooks et al., 2004).  

O leiomioma epitelióide é composto por células redondas ou poligonais, com 

uma zona clara ao redor do núcleo e retração do citoplasma. Fibras musculares 

listas são raramente encontradas (Praal et al., 1982; Natiella et al., 1982; Leung et 

al., 1990; Koutlas; Manivel, 1996). Áreas mixóides, gordura e necrose hialina 

também podem ser encontradas. Esta é caracterizada pela interposição de fibras 

colágenas ou tecido de granulação entre o tecido viável e o necrótico, e 

frequentemente é associada a regiões de inflamação e hemorragia (Bell et al., 1994; 

Kempson; Hendrickson, 2000; Hendrickson et al., 2003).   

O exame microscópico de um leiomiossarcoma revela feixes entrelaçantes 

de células alongadas e fusiformes, com núcleo hipercromático oval ou em forma de 

charuto, em meio a um citoplasma eosinofílico (Dry et al., 2000; Enzinger; Weiss, 

2001c; Sobral et al., 2004; Vilos et al., 2005; Yang et al., 2006). Algumas células 

musculares lisas apresentam vacúolos paranucleares, que causam uma ligeira 

indentação e, consequentemente, o núcleo assume um formato côncavo (Dry et al., 

2000; Enzinger; Weiss, 2001c). Atipia e pleomorfismo nuclear estão presentes em 

níveis variados e o número de mitoses pode ser discreto ou abundante (Enzinger; 

Weiss, 2001c; Vilos et al., 2005). Também podem ser encontradas células gigantes 

multinucleadas e epitelióides (Dry et al., 2000; Vilos et al., 2005). Estas últimas são 
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redondas, demonstram núcleo hipercromático e vacuolização citoplasmática (Vilos et 

al., 2005).  

A aparência do citoplasma varia de acordo com o grau de diferenciação. Em 

neoplasias bem diferenciadas, são visualizadas, por meio do Tricômico de Masson 

como estrias vermelhas e paralelas dispostas longitudinalmente. Em lesões pouco 

diferenciadas, essas estriações são menos numerosas, desorganizadas e mais 

difíceis de identificar (Enzinger; Weiss, 2001c). Grânulos de glicogênio 

citoplasmáticos frequentemente são observados por meio do PAS (ácido periódico 

de Schiff) (Enzinger; Weiss, 2001c; Vilos et al., 2005). O estroma pode apresentar 

aspecto mixóide (Vilos et al., 2005).  Ao contrário do leiomioma, é comum a 

presença de necrose tumoral coagulativa, caracterizada pela transição abrupta entre 

o tecido viável e o necrótico; células fantasmas podem ser encontradas, entretanto, 

áreas de inflamação e hemorragia são raras (Bell et al., 1994; Kempson; 

Hendrickson, 2000; Hendrickson et al., 2003).  

Os leiomiossarcomas podem se assemelhar a outras neoplasias como: 

rabdomiossarcoma, fibrossarcoma, carcinoma de células fusiformes, tumor maligno 

da bainha do nervo periférico, miofibrossarcoma, tumor fibroso solitário, faciite 

nodular, histiocitoma fibroso maligno e melanoma (Montgomery et al., 2002; Rodini 

et al., 2007). Por essa razão, é importante o uso de imunoistoquímica para a 

determinação do diagnóstico final (Sobral et al., 2004; Vilos et al., 2005; Rodini et al., 

2007).   

 

 

2.3 Critérios de malignidade 

 

 

A distinção histológica entre leiomioma e leiomiossarcoma é um pouco 

arbitrária e se baseia nas seguintes características: tamanho, celularidade, atipia, 

necrose e atividade mitótica, que é o mais confiável (Enzinger; Weiss, 2001c; Sobral 

et al., 2004).  Esses parâmetros são subjetivos, pois não há um número exato de 

mitoses ou de outras características capazes de separar as lesões benignas das 

malignas com absoluta certeza, e os critérios variam de acordo com a localização 

anatômica (Nikitakis et al., 2002).   
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Bell et al. (1994) definiram os seguintes critérios para a realização do 

diagnóstico de leiomiossarcoma: atipia citológica difusa moderada ou intensa e 

necrose celular tumoral independente do índice mitótico; atipia citológica difusa 

moderada ou intensa, ausência de necrose celular tumoral e índice mitótico acima 

de 10 mitoses/ 10 campos de grande aumento (CGA ou HPF); atipia leve ou ausente 

com presença de necrose celular tumoral e índice mitótico acima de 10 mitoses por 

10 CGA.  

De acordo com a última classificação de neoplasias de músculo liso uterinos 

da Organização Mundial de Saúde (Hendrickson et al., 2003), apenas a presença de 

necrose coagulativa é suficiente para o diagnóstico de leiomiossarcoma. Na 

ausência desta, é necessária a presença de atipia difusa moderada ou intensa e 

índice mitótico acima de 10 mitoses em 10 CGA. Quando o índice mitótico é abaixo 

deste valor, a chance de recidiva é pequena e este grupo é chamado de leiomioma 

atípico. As neoplasias que apresentam atipia discreta e elevado número de mitoses 

também são considerados benignos. 

Segundo Hornick e Fletcher (2003), devem ser adotados critérios de 

malignidade distintos de acordo com a localização anatômica devido a diferenças 

morfológicas e comportamentais. Leiomioma em tecido mole profundo existe e é 

definido estritamente na ausência de atipia citológica, necrose e atividade mitótica. A 

presença de atipia citológica mínima ou necrose tumoral coagulativa garante o 

diagnóstico de leiomiossarcoma. A expressão imunoistoquímica de receptores 

hormonais em neoplasias retroperitoneais ou abdominais femininos é indicativa de 

leiomioma, e a presença de atividade mitótica baixa não permite o diagnóstico de 

leiomiossarcoma. Enquanto as neoplasias de músculo liso subcutâneos com atipia 

citológica e qualquer atividade mitótica são considerados malignos, tais lesões 

confinadas à derme parecem não apresentar potencial metastático e devem ser 

denominadas de neoplasias de músculo liso atípicas. Já as neoplasias de genitália 

externa devem ser classificadas como leiomiossarcoma se três ou mais dos 

seguintes critérios forem encontrados: tamanho acima de cinco centímetros, 

margens infiltrativas, mais de 5 mitoses por 10 CGA e atipia citológica moderada ou 

intensa. A presença de necrose tumoral coagulativa, combinada a qualquer uma 

dessas características eleva a chance de malignidade. Se a neoplasia apresentar 

um ou dois desses fatores, deve ser denominada de neoplasia de músculo liso 

atípica.  
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Yoshida et al. (2009) analisaram 475 casos de neoplasia uterinos de 

músculo liso, sendo 8 leiomiossarcomas e 467 leiomiomas, com o objetivo de 

aumentar a precisão do diagnóstico diferencial por meio da análise da expressão do 

Ki67 e CD34. Adotaram-se os seguintes critérios de malignidade: atipia intensa, 

índice mitótico acima de 10/CGA e presença de necrose celular tumoral coagulativa. 

As lesões com pelo menos duas dessas características foram consideradas 

malignas. Os tumores que apresentavam apenas um dos critérios, atipia leve ou 

índice mitótico entre 1-9/CGA e obtiveram expressão de Ki67 ou de CD34 em áreas 

necróticas acima de 15% também foram diagnosticados como leiomiossarcoma. 

Para os tumores de músculo liso cutâneos, o diagnóstico de 

leiomiossarcoma é baseado no índice mitótico acima de duas mitoses por 10 CGA 

(Bellezza et al., 2004). Fernandez-Flores (2010) adotou os seguintes critérios: 

número de mitoses acima de 2/10 CGA ou necrose. A atipia isolada não é utilizada 

como definição de malignidade, a menos que venha acompanhada de uma das duas 

características citadas anteriormente (Fernandez-Flores, 2010). 

Não há critérios de malignidade definidos para tumores de músculo liso em 

boca. Muitos autores consideram o índice mitótico como principal característica 

indicativa de comportamento biológico (Kelly; Harrigan, 1977; Yamamoto et al., 

1983; Gerçeker et al., 1993; Loyola et al., 1999; Wertheimer-Hatch et al., 2000; 

Lloria-Benet et al., 2003; Sobral et al., 2004; Rodini et al., 2007; Reddy et al., 2011). 

Entretanto, há relatos na literatura de tumores com índice mitótico muito baixo e que 

apresentaram comportamento agressivo, incluindo recidiva e metástase (Sozeri et 

al., 1992; Karlis et al., 1996; Nikitakis et al., 2002; Ethunandan et al., 2007). Por essa 

razão, a avaliação do índice mitótico como critério único não é confiável.  

 

 

2.4 Marcadores biológicos 

 
 

2.4.1 Actina de músculo liso (AML) 

 

 

As actinas, proteínas presentes no citoplasma de todas as células, são 

responsáveis pela movimentação celular. Existem várias isoformas de actina, sendo 
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que a alfasm e a gamasm se encontram predominantemente em músculo liso 

(Bunnell; Ervasti, 2011).  A alfasm se manifesta principalmente em tecido vascular, 

enquanto a gamasm é mais comum nos tratos gastrointestinal e genital (Wang et al., 

2006). 

Os leiomiomas e os leiomiossarcomas reagem positivamente para a AML, 

um anticorpo de origem mesenquimal relacionado ao músculo liso, que é o mais 

frequentemente positivo para a doença e é empregado para confirmar o diagnóstico 

(Dry et al., 2000; Montgomery et al., 2002; Vilos et al., 2005; Carvalho et al., 2009).  

O diagnóstico definitivo de leiomioma e leiomiossarcoma em boca é difícil 

devido à semelhança histológica com outras neoplasias fusiformes, como o 

rabdomiossarcoma, carcinoma de células fusiformes, fibrossarcoma, shwanoma, 

tumor fibroso solitário e histiocitoma fibroso maligno. Por essa razão, a 

imunoistoquímica é utilizada como técnica auxiliar no diagnóstico diferencial, visto 

que as lesões citadas acima são negativas ou focalmente positivas para AML, 

enquanto as neoplasias de músculo liso apresentam positividade difusa (Rodini et 

al., 2007; Hollmig et al., 2012). 

 

 

2.4.2 Ki67 

 

 

Ki67 é uma proteína nuclear, indicativa de proliferação que está presente em 

todas as fases ativas do ciclo celular, especialmente G2 e M, mas se encontra 

inativa em repouso celular (Yoshida et al., 2009). 

A função da Ki67 ainda é desconhecida, mas sabe-se que ele é fundamental 

para a proliferação celular, pois sua supressão impede a ocorrência desta (Brown; 

Gatter, 2002). Algumas funções são sugeridas para essa proteína: organização do 

DNA; papel estrutural dentro do nucléolo, devido à capacidade de interagir com 

outras proteínas e se ligar a RNA e DNA; síntese de ribossomos durante a divisão 

celular, visto que a expressão do ki67 se correlaciona com a taxa de síntese proteica 

(Brown; Gatter, 2002). 

Mais de 75% dos estudos observaram uma relação significativa entre a 

expressão da Ki67 e o prognóstico em câncer de mama, de pulmão, neoplasias de 

tecido mole, astrocitoma e meningioma. A marcação da Ki67 também auxilia no 
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diagnóstico diferencial entre lesões benignas e malignas como: lesões melanocíticas 

limítrofes e melanoma, hiperplasia de células basalóides e carcinoma de próstata, 

tricoepitelioma e carcinoma de células basais (Brown; Gatter, 2002).  

 Muitos trabalhos demonstraram uma associação entre o elevado índice de 

Ki67 e o prognóstico desfavorável em sarcomas de tecido mole (Enzinger; Weiss, 

2001b), entre eles o leiomiossarcoma (Akhan et al., 2005; D’Angelo et al., 2009; 

D’Angelo et al., 2011).  

Amada et al. (1995), Jeffers et al. (1996), Zhai et al. (1999), Mittal e 

Demopoulos (2001), Mayerhofer et al. (2004), Gökaslan et al. (2005), Rath-Wolfson 

et al. (2006), D’Angelo et al. (2009), Lee et al. (2009), Yoshida et al. (2009) e 

Petrovic et al. (2010) avaliaram a expressão de Ki67 em leiomiossarcomas, 

neoplasias com potencial maligno incerto ou leiomiomas, e observaram uma 

marcação significantemente maior nos leiomiossarcomas em relação às demais 

lesões. Segundo esses artigos, o índice de positividade para o Ki67 é bastante útil 

no diagnóstico diferencial entre neoplasias de músculo liso benignos (leiomioma e 

tumor com potencial maligno incerto) e malignos (leiomiossarcoma). O’Neill et al. 

(2007) avaliaram 27 leiomiomas uterinos e apenas um apresentou positividade 

acima de 20%, enquanto 19 dos 22 leiomiossarcomas uterinos obtiveram o mesmo 

resultado. Os autores afirmam que um índice acima de 30% é indicativo de 

leiomiossarcoma, entretanto, esse marcador não tem muita sensibilidade, pois 

alguns leiomiossarcomas apresentaram índice menor. Chen e Yang (2008) também 

encontraram imunorreatividade elevada para os leiomiomas pleomórficos, e afirmam 

que a expressão de Ki67 é limitada na distinção entre leiomiossarcoma e leiomioma 

pleomórfico. 

Akhan et al. (2005), D’Angelo et al. (2009) e D’Angelo et al. (2011) 

observaram que leiomiossarcomas uterinos com baixo índice de Ki67 apresentaram 

melhor prognóstico. Porém, Amada et al. (1995), Jeffers et al. (1996), Mittal e 

Demopoulos (2001), Lee et al. (2009) e Koivisto-Korander et al. (2011) não notaram 

correlação entre a expressão de Ki67 e o prognóstico dessas lesões. Konomoto et 

al. (1998) analisaram leiomiossarcomas de tecido mole profundos e superficiais. Nas 

neoplasias profundas, os que apresentavam índice de Ki67 acima da média 

tenderam a um pior prognóstico, mas não houve uma correlação significativa entre o 

índice de Ki67 e o prognóstico.  
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Alguns autores utilizaram o índice de Ki67 para confirmar o diagnóstico de 

leiomioma ou leiomiossarcoma de boca. Katou et al. (1997) relataram um caso  em 

mandíbula, com crescimento rápido e características clínicas sugestivas de 

malignidade. Entretanto, as características histopatológicas associadas à baixa 

expressão de ki67 (4,7%) e negatividade para o p53 conduziram ao diagnóstico de 

leiomioma. Foi realizada a excisão cirúrgica dessa neoplasia e 16 meses após a 

remoção não houve recidiva. Reis et al. (2002) acompanharam uma neoplasia em 

língua, que apresentou crescimento rápido, mas o aspecto histológico associado à 

marcação negativa de Ki67 indicaram um leiomioma. Essa lesão foi removida e após 

dois anos de seguimento não houve recorrência. Mendonça et al. (2008) relataram 

uma lesão em gengiva, clinicamente semelhante ao granuloma piogênico, que foi 

removida por biópsia excisional. As características histopatológicas acompanhadas 

por um índice de Ki67 de 20 a 30% conduziram ao diagnóstico de leiomiossarcoma. 

Foi realizada uma ressecção segmentar da mandíbula com preservação da basal. 

Após 11 meses de acompanhamento, o paciente não apresentou sinais de recidiva. 

 

 

2.4.3 p53 

 

 

p53 é uma fosfoproteína nuclear, supressora de tumor, composta por 393 

aminoácidos divididos em três domínios funcionais: carboxi (C)-terminal, amino (N)-

terminal e central (Figura 2.1) (Kim et al., 2011).  

A região C-terminal apresenta o domínio de tetramerização e o domínio 

regulatório. O primeiro é responsável pela formação de tetrâmeros de p53, que é a 

forma ativa, pela exportação nuclear e pela localização subcelular (Kavalec, 2006; 

Kim et al., 2011).  O domínio regulatório se liga ao DNA fita simples e ao DNA 

danificado, provavelmente com o objetivo de promover reparo (Kavalec, 2006; Kim 

et al., 2011). Também é o local onde ocorre a maior parte das modificações pós-

traducionais, incluindo acetilação, metilação, ubiquitilação e fosforilação, 

responsáveis pela regulação da função e dos níveis celulares da p53 (Giono; 

Manfredi, 2006; Joerger; Fersht, 2010).   
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Figura 2.1- Representação esquemática da estrutura da proteína p53 segundo suas regiões e 
                   domínios principais, bem como alguns resíduos de cisteína (Kim et al., 2011) 

 

 

O domínio central, que corresponde ao domínio de ligação do DNA, interage 

com sequências específicas de DNA na região promotora dos genes alvos e 

também com outras proteínas intracelulares. Essa região apresenta 10 resíduos de 

cisteína e a orientação de cada resíduo exerce um papel importante na regulação 

redox do p53 (Kim et al., 2011). 

A região N-terminal apresenta o domínio de transativação, que interage com 

outros componentes da maquinaria transcricional e participa da regulação da 

transcrição do TP53. Também é o local de ligação da proteína MDM2, o principal 

regulador negativo da atividade deste supressor tumoral (Giono; Manfredi, 2006; Kim 

et al., 2011). Além disso, há uma região rica em prolina (SH3), que é necessária 

para a apoptose e está relacionada com a regulação negativa da p53 (Kavalec, 

2006).  

A p53 funciona como fator de transcrição e se acumula devido ao stress 

celular, incluindo danos ao DNA, hipóxia e ativação oncogênica. Consequentemente, 

ocorre a ativação de genes alvos da p53 e várias respostas celulares podem ser 

promovidas: repouso celular, senescência, apoptose, diferenciação, reparo do DNA 

e inibição da angiogênese (Giono; Manfredi, 2006; Farnebo et al., 2010). A escolha 

da resposta depende de fatores como tipo celular, ambiente celular e outras 

alterações oncogênicas apresentadas pela célula, incluindo a extensão do defeito 
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genético (Vousden; Lu, 2002; Giono; Manfredo, 2006; Oliveira, 2008).  A p53 

também participa da regulação de diversos processos biológicos como autofagia, 

metabolismo e envelhecimento (Farnebo et al., 2010).  

A proteína alterada apresenta meia-vida mais longa em relação à p53 

normal, o que permite a detecção imunoistoquímica da primeira (Enzinger; Weiss, 

2001b).  Muitos estudos demonstraram uma expressão de p53 significativamente 

mais elevada para o leiomiossarcoma de útero em relação ao leiomioma (Leiser et 

al., 2006; Anderson et al., 2006; O’Neill et al., 2007; Chen; Yang, 2008; D’Angelo et 

al., 2009). Entretanto, no estudo de Chen e Yang (2008), os leiomiomas 

pleomórficos também apresentaram imunorreatividade acentuada. Anderson et al. 

(2006) e D’Angelo et al. (2009) observaram melhor prognóstico dos 

leiomiossarcomas com expressão de p53 baixa ou negativa.  

 Amada et al. (1995), Zhai et al. (1999), Gökaslan et al. (2005), Anderson et 

al. (2006), Leiser et al. (2006), Rath-Wolfson et al. (2006), D’Angelo et al. (2009), 

Lee et al. (2009), Petrovic et al. (2010) e Hewedi et al. (2012) avaliaram a expressão 

de p53 em leiomiossarcomas, tumores com potencial maligno incerto (TPMI) ou 

leiomiomas uterinos, e observaram uma marcação significativamente maior nos 

leiomiossarcomas em relação às demais lesões. Segundo esses artigos, o índice de 

p53 é útil no diagnóstico diferencial entre neoplasias de músculo liso benignas e 

malignas. O’Neill et al. (2007) observaram expressão difusa de p53 (acima de 50%) 

em 32% dos leiomiossarcomas e 4% das variantes de leiomioma, mas em nenhum 

leiomioma usual e TPMI. Os autores afirmam que a expressão difusa de p53 é 

relativamente específica de malignidade nas neoplasias de músculo liso mas falta 

sensibilidade, pois muitos leiomiossarcomas apresentaram marcação negativa ou 

focalmente positiva. Chen e Yang (2008) também encontraram imunorreatividade 

elevada para os leiomiomas pleomórficos, e afirmam que o índice de p53 é limitado 

na distinção entre leiomiossarcoma e leiomioma pleomórfico. 

Akhan et al. (2005), Lee et al. (2009) e D’Angelo et al. (2011) observaram 

que os níveis de expressão de p53 em leiomiossarcomas uterinos não apresentaram 

relação com o prognóstico dos pacientes. Entretanto, Amada et al. (1995), Layfield 

et al. (2000), Anderson et al. (2006), D’Angelo et al. (2009) e Koivisto-Korander et al. 

(2011) obtiveram imunorreatividade baixa ou negativa para os leiomiossarcomas 

com prognóstico favorável, enquanto os casos com marcação difusa apresentaram 
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prognóstico pior. Blom et al. (1998) afirmam que a expressão aumentada de p53 nos 

estágios iniciais de leiomiossarcoma uterino indicam maior risco de recorrência.  

Fernandez-Florez (2010) avaliou o índice de positividade para p53 em 

leiomiomas e leiomiossarcomas cutâneos e afirma que imunorreatividade acima de 

60% é altamente sugestiva de malignidade. Entretanto, a marcação negativa não 

garante benignidade. Konomoto et al. (1998) analisaram alterações gênicas e 

imunorreatividade do p53 em leiomiossarcomas de tecido mole profundos e 

superficiais. Houve correlação significativa entre as anormalidades do p53 e o 

prognóstico em tumores profundos. Em relação aos tumores superficiais, todos os 

pacientes que morreram da doença apresentavam alterações do p53. 

Em um estudo realizado por Rubio et al. (2010), células tronco 

mensenquimais (CTM) adiposas com deleção do gene p53 foram injetadas em ratos 

imunocomprometidos e, houve o surgimento de leiomiossarcoma. Entretanto, as 

CTM que apresentavam outras alterações genéticas e presença de p53 normal não 

desenvolveram a doença. Esse achado sugere que a ausência de p53 pode ser um 

dos eventos responsáveis pela transformação maligna.  

 

 

2.4.4 PTEN 

 

 

PTEN é uma tirosina fosfatase de dupla especificidade, com atividade 

lipoproteica, situada tanto no citoplasma como no núcleo. Trata-se de uma proteína 

supressora de tumor e apresenta 403 aminoácidos, divididos em dois domínios 

principais: N-terminal e C-terminal, conforme ilustrado na figura 2.2 (Simpson; 

Parsons, 2001; Yin; Shen, 2008).  

A região N-terminal contém o domínio fosfatase, com um centro catalítico, 

responsável pela desfosforilação de lipídios e proteínas (Steelman et al., 2004).  A 

região C-terminal apresenta o domínio C2 e a cauda. O primeiro se liga aos 

fosfolipídios da membrana plasmática e ao centrômero, enquanto a cauda é 

composta por sequências PEST (listradas na figura), envolvidas na estabilidade do 

PTEN, e domínio PDZ, que promove interações proteína-proteína (Yin; Shen, 2008; 

Planchon et al., 2008).  
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Figura 2.2 - Representação esquemática da estrutura da proteína PTEN, mostrando as regiões amino 
                   e carboxi-terminal, e os principais domínios (Simpson; Parsons, 2001) 

 

O PTEN apresenta três mecanismos de ação: lipídio-fosfatase, proteína-

fosfatase e independente de fosfatase (Yamada; Araki, 2001). A atividade lipídio 

fosfatase ocorre por meio da desfosforilação do fosfoinositol 3,4,5-trifosfato (PIP3), 

necessário para a ativação da via PI3K/AKT (Figura 2.3), e promove apoptose, 

inibição do crescimento, da proliferação e da migração celular (Besson et al., 1999; 

Yamada; Araki, 2001; Steelman et al., 2004; Blanco-Aparicio et al., 2007).  

O PTEN regula a motilidade e a migração celular por meio da 

desfosforilação e consequente inativação da tirosina kinase FAK e da proteína Shc 

(Figura 2.3), que participam da via de sinalização das integrinas e são importantes 

na proliferação celular, na movimentação e na adesão da célula à matriz extracelular 

(Tamura et al., 1999; Yin; Shen, 2008).   
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Figura 2.3 - Representação esquemática de parte da via de sinalização da proteína PTEN, mostrando 
                   as atividades dependente de fosfatase (segundo Yamada; Araki, 2001) 

 

 

O PTEN também atua no núcleo e interage com CENP-C, um componente 

intergrante do cinetócoro, localizado no centrômero, para a manutenção da 

estabilidade cromossômica. Esse mecanismo de ação é independente de fosfatase 

(Yin; Shen, 2008). Outras funções nucleares incluem: inibição da MAPK e 

consequente repouso do ciclo celular, aumento dos níveis de RAD51, promovendo o 

“check point” para reparo da fita dupla de DNA, e apoptose (Yin; Shen, 2008; 

Planchon et al., 2008).  

O gene PTEN, localizado na região 10q23, está mutado em vários tipos de 

câncer, incluindo: glioblastoma, câncer de endométrio, carcinoma prostático, 

gástrico, colorretal e melanoma (Simpson; Parsons, 2001; Steelman et al., 2004). 

Perdas cromossômicas na região 10q são bastante comuns em leiomiossarcoma, e 

estão presentes principalmente em tumores grandes, de alto grau e metastáticos, 

contribuindo para um comportamento mais agressivo do mesmo (Hu et al., 2005). 

Em um estudo realizado por Hernando et al. (2007), ratos apresentando deleção 

homozigótica do gene PTEN desenvolveram hiperplasia de músculo liso e 

leiomiossarcoma abdominal, com incidência de 80%. Huang et al. (2011) 

observaram maior expressão imunoistoquímica dessa proteína nos leiomiomas em 

relação aos leiomiossarcomas uterinos. Entretanto, nos estudos de Gökaslan et al. 
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(2005) e D’Angelo et al. (2009) não houve diferença significativa entre esses dois 

grupos.  

 

 

2.4.5 PTEN e p53 

 

 

O PTEN aumenta os níveis de p53 por meio da desfoforilação de PIP3 e 

consequente inibição do AKT, responsável pela fosforilação de MDM2. Uma vez 

ativo, o MDM2 é translocado para o núcleo e se liga a p53, permitindo a degradação 

deste via proteossomos (Mayo; Donner, 2002; Freeman et al., 2003; Yin; Shen, 

2008).  

O PTEN também estabiliza a proteína p53 por meio de uma interação física, 

exercendo uma atividade independente de fosfatase. Consequentemente, ocorre 

aumento da atividade transcricional e da meia vida da p53 (Freeman et al., 2003; 

Tang; Eng, 2006; Chang et al., 2008; Yin; Shen, 2008). Em contrapartida, esta 

proteína é capaz de se ligar à região promotora do gene PTEN e elevar a expressão 

do mesmo, exercendo um feedback positivo (Tang; Eng, 2006; Yin; Shen, 2008).  

 Em condições celulares normais, a p53 está presente em baixos níveis, 

enquanto o PTEN apresenta elevados níveis e a sua expressão insuficiente pode 

levar à tumorigênese. Em situações de stress celular, o PTEN é retido no núcleo e a 

expressão de p53 torna-se elevada, promovendo a resposta celular ao stress 

(Chang et al., 2008; Yin; Shen, 2008). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste estudo é comparar leiomiomas e leiomiossarcomas de boca 

por meio de análise histológica, utilizando-se os critérios morfológicos do grau de 

atipia, presença de necrose e índice mitótico, e da reação imunoistoquímica, 

utilizando os marcadores Ki67, p53 e PTEN.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Casos e análise morfológica 

 

 

Foram selecionados 7 casos diagnosticados após revisão como 

leiomiossarcoma, 4 como angioleiomioma e 2 como leiomioma sólido, disponíveis 

nos arquivos da Disciplina de Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia da USP. 

Os casos que apresentaram expressão negativa para actina de músculo liso foram 

excluídos do estudo. Cortes histológicos corados com hematoxilina e eosina foram 

examinados para a presença dos seguintes critérios: atipia celular, índice mitótico e 

presença de necrose (Bell et al., 1994; Hendrickson et al., 2003). A atipia celular foi 

analisada no aumento microscópico de 100x e classificada como ausente, leve, 

moderada ou intensa. O número de mitoses foi quantificado no aumento 

microscópico de 400x e a contagem foi realizada em campos sequenciais, nas áreas 

mais representativas das neoplasias, e a média foi obtida de 10 campos. Já a 

necrose foi classificada como ausente, hialina e coagulativa.  

 

 

4.2 Imuno-histoquímica 

 

 

Para análise imunoistoquímica, cortes de três micrômetros de espessura 

foram obtidos dos blocos de parafina e colocados em lâminas previamente tratadas 

com organosilano. Para as proteínas AML (actina de músculo liso), ki67 e PTEN, os 

cortes foram desparafinizados em dois banhos de xilol: o primeiro a 60°C durante 30 

minutos, e o segundo a temperatura ambiente por 15 minutos. Em seguida, foram 

reidratados em banhos descendentes de etanol absoluto (três vezes): 95%, 90% e 

85%, durante três minutos cada. A remoção do pigmento de formol ocorreu pela 

imersão dos cortes em solução de hidróxido de amônia 10% associada a etanol 

95%, por cinco minutos. Em seguida, foram lavados em água destilada durante dez  

minutos.  
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A recuperação antigênica das proteínas AML e PTEN foram realizadas com 

solução de ácido cítrico (10mM, pH 6,0), e do ki67 com  EDTA (10mM, pH 9,0) em 

banho Maria a 95°C por 30 minutos. Posteriormente, as lâminas foram lavadas em 

água destilada durante 10 minutos. 

Para o p53, a desparafinização, a reidratação e a recuperação antigênica 

foram feitas em uma única etapa, utilizando-se 1 mL da solução de trilogy (Cell 

marque, Rocklin USA) em 99 mL de água destilada em banho Maria a 95°C. As 

lâminas foram mergulhadas em dois banhos dessa solução, um de 30 e outro de 10 

minutos. Em seguida, as lâminas foram lavadas em água corrente durante 5 minutos 

com um banho rápido em água destilada.  

O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado igualmente para todas as 

proteínas analisadas, utilizando-se solução de peróxido de hidrogênio 20 volumes 

associado ao metanol, na proporção de 1/1, em que as lâminas foram mergulhadas 

em dois banhos, de 15 minutos cada. Os cortes de AML, ki67 e PTEN foram 

colocados na água destilada por 5 minutos, e logo após em solução tampão TRIS, 

pH 7,6, por cinco minutos. As lâminas de p53 foram lavadas em dois banhos de 

TRIS pH 7,6 durante 10 minutos.  

Para imuno-marcação com o anticorpo AML, as etapas seguintes (incubação 

do anticorpo primário, do anticorpo de ligação e complexo terciário, coloração e 

contra-coloração) foram realizadas automaticamente por meio do sistema de 

coloração universal Autostainer Dako (Dakocytomation, Carpinteria USA). Após a 

acomodação das lâminas no equipamento, houve a incubação com o anticorpo 

primário monoclonal AML1A4 (Dako, Denmark, Carpinteria USA), diluído em solução 

de Tris pH 7,4 acrescido de BSA 1% (albumina bovina e azida sódica), na proporção 

de 1:200. Como soro secundário e complexo terciário, utilizou-se o kit Lsab (Dako). 

Os cortes foram corados com diaminobenzidina (DAB) e contra-corados com 

hematoxilina de Mayer.  

As reações para os anticorpos ki67, PTEN e p53 foram realizadas 

manualmente. O ki67 e o PTEN foram diluídos em solução de BSA, como descrito 

acima, enquanto o p53 foi diluído em emerald. As concentrações e o tempo de 

incubação desses anticorpos primários utilizados estão descritos na tabela 4.1.  
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Tabela 4.1 - Anticorpos primários utilizados segundo o tipo, a concentração, a empresa, o 
                    clone e o tempo de incubação 

 

Soro Tipo Concentração Marca Clone Incubação 

Ki67 Monoclonal 1:75 Dako MIB-1 18 h 

PTEN Policlonal 1:400 Zymed PN-37 1 h 

P53 Monoclonal 1:250 Cell marque DO-7 18 h 

AML Monoclonal 1:200 Dako 1A4 40 min 

 

 

Após a incubação dos anticorpos primários, todos os procedimentos 

posteriores foram sempre precedidos de três banhos de Tris pH 7,6. Para a 

incubação do anticorpo de ligação e do complexo terciário, foi utilizado o kit Lsab 

Dako pra AML e ki67, o kit Dako Advance HRP para PTEN, e o Hidef Detection HRP 

Polymer System para p53.  

Independente do método de imuno-histoquímica utilizado, as lâminas de 

todos os anticorpos foram coradas com diaminobenzidina 0,025% (DAB 3,3-

diaminobenzidina, Sigma Chemical Co., St Louis MO/USA) e contra-corados com 

hematoxilina de Mayer previamente filtrada. Posteriormente, foi realizada a 

desidratação em cadeia ascendente de etanóis, diafanização em dois banhos de 

xilol e montagem automática das lâminas por meio do equipamento Tissue Tek SCA 

(Sakura Seiki, Nagano Japão).  

Um caso de carcinoma epidermóide de boca foi utilizado como controle 

positivo para o ki67 e o p53, e regiões não neoplásicas das lâminas como controle 

negativo. Os vasos sanguíneos das lesões foram usados como controle interno nas 

reações de PTEN.  

 

 

4.3 Quantificação 

 

 

Para o ki67, apenas a marcação nuclear foi considerada, e a marcação foi 

considerada negativa quando menos de 10% das células neoplásicas estavam 

marcadas, e positiva quando acima de 10% das células neoplásicas estavam 

marcadas (D’Angelo et al., 2011; Lee et al., 2009).  
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O p53 foi avaliado como negativo, como marcação leve (+) quando não mais 

que 10% das células foram positivamente marcadas, marcação moderada (++) 

quando entre 11 e 50% das células eram positivas, e intensa(+++) com mais que 

50% das células positivas (Konomoto et al., 1998; Mawrin et al., 2002). Foram 

consideradas marcação nuclear e citoplasmática. 

 A marcação do anticorpo PTEN foi considerada negativa (-) na total ausência 

de células neoplásicas marcadas; marcação leve (+), quando até 10% das células 

neoplásicas estavam marcadas; moderadamente positiva (++) entre 11-50% de 

células marcadas; e marcação intensa (+++), acima de 50% de células marcadas 

(Gökaslan et al., 2005). Foram consideradas a marcação nuclear e a citoplasmática.  
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5 RESULTADOS 

 

Todos os casos selecionados apresentaram marcação para o anticorpo 

AML, e consequentemente foram mantidos no estudo. A análise histopatológica 

mostrou que dos quatro angioleiomiomas, três estavam desprovidos de atipia, 

mitose e necrose. Apenas um caso mostrou atipia discreta e uma mitose por 10 

CGA. Os dois leiomiomas sólidos apresentaram atipia discreta e ausência de 

necrose; o índice mitótico de um dos casos foi de uma mitose por 10 CGA, enquanto 

o outro não mostrou mitose. Todos os leiomiossarcomas apresentaram atipia difusa, 

sendo três delas discreta e quatro moderada, e o índice mitótico variou de 0 a 6 

mitoses por 10CGA. Foi observado necrose tumoral coagulativa em apenas um caso 

(Tabela 5.1). A figura 5.1. ilustra o grau de atipia e a presença de necrose. 

 

Tabela 5.1 - Características histopatológicas dos casos examinados, segundo o 
diagnóstico, o índice mitótico em 10 CGA, o grau de atipia e a 
presença ou ausência de necrose  

 Índice mitótico em 

10CGA 

Atipia 

Angioleiomioma 0 Ausente 

1 1 Discreta 

2 0 Ausente 

3 0 Ausente 

4 0 Ausente 

Leiomioma sólido   

5 0 Discreta 

6 1 Discreta 

Leiomiossarcoma   

7 6 Moderada 

8 2 Discreta 

9 0 Discreta 

10 3 Moderada 

11 4 Moderada 

12 2 Moderada 

13 2 Discreta 

CGA: campo de grande aumento 
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Figura 5.1 - Exemplos de alterações histológicas encontradas nos casos estudados. Em 
A,observamos caso de leiomioma apresentando atipia considerada leve. Em B pode 
ser observado caso de leiomiossarcoma mostrando atipia considerada como 
moderada. Em C, observa-se caso de leiomiossarcoma com extensa área de necrose 
tumoral coagulativa. Aumento de 400x em A e B, e de 100x em C 
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 Imuno-histoquímica 

 

Os resultados das reações imunoistoquímicas são mostrados na tabela 5.2 e 

na figura 5.2. Todos os casos examinados foram positivos para o anticorpo anti-

AML. Em relação à marcação com o anticorpo anti-Ki67, dois casos de leiomioma 

sólido foram negativos e apenas um angioleiomioma foi positivo; a maioria dos 

casos de leiomiossarcoma foram positivos. 

 

Tabela 5.2 - Resultado da marcação imunoistoquímica para os anticorpos Ki67, p53 e PTEN, segundo o 
diagnóstico, o número de casos e sua a porcentagem, e o grau de marcação. 

  Ki-67   p53     PTEN   

 
  + ++ +++ + ++ +++ 

Angioleiomioma 1/4 (25%) 3/4 (75%) 0/0 0/0 2/4 (50%) 2/4 (50%) 0/0 

Leiomioma 0/2 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/0 0/0 0/0 1/2 (50%) 

Leiomiossarcoma 5/7 (71,4%) 2/7 (28,6%) 4/7 (57,1%) 1/7 (14,3%) 0/0 3/7 (42,9%) 3/7 (42,9%) 

Ki-67: positivo quando mais de 10% das células estavam marcadas; p53 e PTEN: + (marcação leve, 
até 10% das células marcadas), ++ (marcação moderada, de 11 a 50% de marcação), +++ (marcação 
intensa, mais de 50% das células positivas). 
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Figura 5.2 - Exemplos representativos da marcação imunoistoquímica obtidas nos casos de 
leiomioma (A, C, E, G) e leiomiossarcoma (B, D, F, H) estudados. Marcação negativa para 
o anticorpo Ki67 em caso de leiomioma vascular (A) e de leiomiossarcoma (B). 
Positividade discreta para p53 em leiomioma (C) e de maior intensidade em 
leiomiossarcoma (D). Marcação positiva para PTEN em leiomioma vascular (E) e 
leiomiossarcoma (F). Casos de leiomioma sólido (G) e leiomiossarcoma (H), mostrando 
positividade de intensidade variável para AML. Aumento de 200x.  
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A análise de expressão da proteína p53 mostrou leve positividade para um 

caso de leiomioma sólido e moderada para o outro, a maioria dos angioleiomiomas 

foram levemente positivos e apenas um foi negativo. Todos os leiomiossarcomas 

foram positivos, sendo que dois apresentaram marcação leve, quatro moderada e 

um intensa.  

Em relação à marcação do PTEN, um caso de leiomioma sólido foi negativo 

e o outro apresentou positividade intensa, todos os casos de angioleiomioma foram 

positivos, sendo que dois demonstraram positividade leve e dois moderada. Três 

leiomiossarcomas apresentaram positividade moderada e três intensa, apenas um 

foi negativo.  
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5 DISCUSSÃO 

 
 

 As neoplasias de músculo liso são bastante raros na cavidade oral e não há 

um critério de diagnóstico definido nessa região, visto que este varia de acordo com 

a localização (Miettinen; Fetsch, 2006). As lesões de útero são consideradas 

malignas se apresentarem pelo menos duas dessas características: índice mitótico 

acima de 10/10 CGA, necrose tumoral coagulativa e atipia moderada/severa 

(Hendrickson et al., 2003). Entretanto, as neoplasias cutâneas são consideradas 

malignas se apresentarem número de mitoses acima de 2/10 CGA ou necrose. A 

atipia isolada não é utilizada como critério de malignidade, a menos que venha 

acompanhada de uma das duas características citadas anteriormente (Fernandez-

Flores, 2010). 

Em nosso estudo, quatro leiomiomas foram desprovidos de atipia, mitose ou 

necrose, enquanto quatro leiomiossarcomas apresentaram atipia moderada, com 

índice mitótico variando entre 2 e 6/10 CGA e um destes com necrose. Essas 

características estão de acordo com os critérios descritos na literatura para a maioria 

das regiões, discordando apenas dos leiomiossarcomas de útero e de genitália 

externa feminina (Hornick; Fletcher, 2003; Miettinen; Fetsch, 2006). Muitos autores 

consideram o índice mitótico como principal característica indicativa de 

comportamento biológico em boca (Kelly; Harrigan, 1977; Yamamoto et al., 1983; 

Gerçeker et al., 1993; Loyola et al., 1999; Wertheimer-Hatch et al., 2000; Lloria-

Benet et al., 2003; Sobral et al., 2004; Rodini et al., 2007; Reddy et al., 2011). 

Entretanto, há relatos na literatura de neoplasias com índice mitótico muito baixo e 

atipia moderada que apresentaram comportamento agressivo, incluindo recidiva e 

metástase (Sozeri et al., 1992; Karlis et al., 1996; Nikitakis et al., 2002; Ethunandan 

et al., 2007). Por essa razão, a avaliação do índice mitótico como critério único não é 

confiável. 

Nos casos analisados nesse estudo, três leiomiomas apresentavam atipia 

discreta, dois destes com 1 mitose por 10 CGA, enquanto três leiomiossarcomas 

também apresentaram atipia discreta, dois destes com índice mitótico de 2/10 CGA. 

Segundo Hornick e Fletcher (2003), lesões confinadas à derme exibindo baixo 

número de mitoses e atipia leve devem ser chamadas de tumores de músculo liso 

atípicos com potencial de recorrência, enquanto lesões subcutâneas com as 
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mesmas características são consideradas como leiomiossarcoma. Miettinen e 

Fetsch (2006) afirmam que, neoplasias de músculo liso gastrointestinais com atipia 

discreta e baixo índice mitótico devem ser classificados como tumores com potencial 

maligno incerto, porque a experiência em relação a essas lesões é bastante limitada. 

Infelizmente, não temos o acompanhamento dos pacientes e por essa razão não é 

possível relacionar as características histológicas ao prognóstico. Não há consenso 

na literatura sobre como devem ser classificados as neoplasias com atipia discreta e 

baixo número de mitoses em boca. Alguns são classificados como leiomioma e 

outros como leiomiossarcoma. Diante do desconhecimento em relação ao 

comportamento das lesões com essas características em cavidade oral, o mais 

adequado é que elas sejam classificadas como neoplasias com potencial maligno 

incerto, até que possa ser realizada uma correlação adequada entre as 

características histológicas e o prognóstico. O uso de marcadores biológicos pode 

ser outra forma de se obter uma classificação mais apropriada, pois o uso apenas da 

morfologia pode dificultar o diagnóstico de lesões limítrofes. 

Nos casos analisados nesse estudo, houve imunorreatividade para o Ki67 

acima de 10% em cinco dos sete leiomiossarcomas, enquanto apenas um 

angioleiomioma foi positivo. Nossos resultados estão de acordo com outros estudos, 

que também observaram marcação maior nos leiomiossarcomas, embora alguns 

casos tenham sido negativos (Jeffers et al., 1996; Bellezza et al., 2004; Mayerhofer 

et al., 2004; Gökaslan et al., 2005; O’Neill et al., 2007; Chen; Yang, 2008; D’Angelo 

et al., 2009; Lee et al., 2009; Petrovic et al, 2010). D’Angelo et al. (2011) 

encontraram positividade em 62% dos leiomiossarcomas uterinos. O’Neill et al. 

(2007) afirmam que o ki67 é específico de malignidade mas não tem  muita 

sensibilidade, visto que alguns leiomiossarcomas apresentaram índice de marcação 

baixo ou negativo. D’Angelo et al. (2009) e D’Angelo et al. (2011) observaram 

prognóstico favorável para os pacientes com baixa expressão de ki67, enquanto os 

casos com marcação  positiva apresentaram pior prognóstico. Entretanto, Amada et 

al. (1995), Jeffers et al. (1996) e Lee et al. (2009) não identificaram essa correlação. 

O Ki67 é bastante útil na distinção entre leiomioma e leiomiossarcoma, mas a 

associação deste marcador com o prognóstico é controversa. Deve ser considerado 

que a ausência de marcação pode ser decorrente do processamento inadequado do 

tecido como, por exemplo, o uso de fixador não tamponado. 
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Em relação ao p53, apenas um leiomioma foi negativo, quatro apresentaram 

positividade leve e um moderada. Todos os leiomiossarcomas foram positivos, 

sendo dois com marcação leve (abaixo de 10%), quatro moderada e um intensa. 

Entretanto, Amada et al. (1995) observaram apenas 8 casos com expressão maior 

que 10% em 24 leimiossarcomas. Blom et al. (1998) encontraram 27% dos 

leiomiossarcomas com marcação acima de 10%. Konomoto et al. (1998) avaliaram 

33 leiomiossarcomas e oito foram positivos, sendo que seis apresentaram 

imunorreatividade esporádica e os outros dois difusa (acima de 50%). Petrovic et al. 

(2010) observaram seis casos com expressão maior que 10% em 17 

leiomiossarcomas.  A forma de análise da expressão do p53 é bastante variável na 

literatura, o que torna difícil a comparação. Alguns autores consideram expressão 

positiva ou sugestiva de leiomiossarcoma quando o número de células marcadas é 

maior que 50% (O’Neill et al., 2007; Lee et al., 2009; D’Angelo et al., 2011). O’Neilll 

et al. (2007) encontraram marcação acima de 50% em 32% dos leiomiossarcomas e 

em 4% das variantes de leiomioma, mas em nenhum leiomioma ou tumor com 

potencial maligno incerto. Lee et al. (2009) observaram positividade em 23% dos 

leiomiossarcomas ginecológicos e em 17% dos não-ginecológicos, enquanto todos 

os leiomiomas foram negativos. D’Angelo et al. (2011) obtiveram marcação positiva 

em 23% dos leiomiossarcomas uterinos. O’Neill et al. (2007) afirmam que o p53 é 

relativamente específico de  malignidade mas não tem sensibilidade, visto que 

muitos casos apresentaram índice de marcação baixo ou negativo. Amada et al. 

(1995) encontraram correlação entre o índice de p53 e o prognóstico. Entretanto, 

D’Angelo et al. (2011) não observaram essa associação. A expressão de p53 pode 

ser útil na distinção entre leiomioma e leiomiossarcoma, mas a relação deste 

marcador com o prognóstico também é controversa.  

Em nosso estudo, a imunorreatividade de PTEN foi maior nos 

leiomiossarcomas do que nos leiomiomas. Para estes, dois casos apresentaram 

positividade leve, dois moderada, um intensa e um foi negativo. Para os 

leiomiossarcomas, três pacientes obtiveram expressão moderada, três intensa e um 

foi negativo. Entretanto, Huang et al. (2011) observaram maior marcação nos 

leiomiomas do que nos leiomiossarcomas e TPMI. Gökaslan et al. (2005) e D’Angelo 

et al. (2009) não encontraram diferença em relação à imunorreatvidade para o PTEN 

nos leiomiomas e nos leiomiossarcomas. No estudo de Gökaslan et al. (2005), 

houve positividade intensa em 14 dos 15 leiomiomas e em 13 dos 17 



38 

 

leiomiossarcomas. Não houve muita diferença na expressão de PTEN para 

leiomioma e leiomiossarcoma. Sendo assim, este marcador não deve ser utilizado 

para ajudar no diagnóstico diferencial.  

Pesquisas futuras com leiomiossarcomas de boca, e com seguimento 

clínico, podem confirmar se a presença de atipia moderada, baixo índice mitótico e 

positividade acima de 10% para Ki-67 e p53, podem ser úteis na distinção entre 

leiomiomas e leiomiossarcomas, bem como da ocorrência de lesões limítrofes em 

boca.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 O ki67 e o p53 são úteis na diferenciação entre leiomiomas e 

leiomiossarcomas, mas o PTEN não é específico. 

 

 Lesões com atipia moderada e poucas mitoses podem ser classificadas como 

leiomiossarcomas, principalmente associadas aos marcadores 

imunoistoquímicos Ki67 e p53).  
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