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RESUMO 

 

Correia Neto IJ. Imunoexpressão do marcador de células-tronco tumorais ALDH1 e do antígeno 

de proliferação Ki67 em lesões odontogênicas [dissertação]. São Paulo: Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Odontologia; 2021. Versão Corrigida. 

 

As lesões odontogênicas são entidades heterogêneas de grande importância clínica que se 

desenvolvem nos ossos maxilares a partir dos tecidos epiteliais e/ou ectomesenquimais do 

órgão dentário. O cisto dentígero, o tumor odontogênico queratocístico (TOQ) e o 

ameloblastoma são três das lesões mais comuns em seus grupos, sendo todas de origem epitelial 

que apresentam comportamentos biológicos diversos e que suscitam grande interesse dos 

pesquisadores. As células-tronco tumorais (CTT) estão presentes em neoplasias benignas e 

malignas e estão relacionada com o desenvolvimento dessas lesões. Entre os marcadores das 

CTT, ALDH1 vem sendo estudado em diversas neoplasias, devido à alta expressão que está 

associado com a progressão e prognóstico. O objetivo deste estudo foi analisar a presença e 

distribuição de células positivas para o marcador de CTT ALDH1 em cortes histológicos de 

cistos dentígeros, TOQ e ameloblastoma. Além disso, avaliar também o índice de proliferação 

de Ki67 por meio da imunomarcação. Os resultados para o ALDH1 foram avaliados de maneira 

semiquantitativa e os cortes receberam os escores: (-): ausência de células positivas, (+): <10% 

de células positivas, (++): 10-50% de células positivas e (+++): >50% de células positivas. Para 

o Ki67 a avaliação foi feita de forma quantitativa através da contagem de células positivas de 

três campos microscópicos mais expressos e a média calculada. Com relação ao ALDH1, a 

expressão no componente epilteial demonstrou ser significamente maior no TOQ em 

comparação ao ameloblastoma (P>0,0001). Foi observado maior expressão do ALDH1 em cisto 

dentígero em comparação ao ameloblastoma (P<0,0108). Para a expressão de Ki67 houve 

diferença estatística significante entre as médias de comparação do TOQ com o cisto dentígero 

(P=0,0003) e com o ameloblastoma (P=0,0006). Com base nos resultados apresentados sugere-

se que a expressão do ALDH1 e do Ki67 apresenta variações de marcação nas diferentes lesões 

odontogênicas estudadas. Para ambos os anticorpos, os casos do TOQ demonstraram 

expressões epiteliais muito maiores em comparação aos casos de cisto dentígero e 

ameloblastoma. 

 

Palavras-chave: Lesões odontogênicas. Tumor odontogênico queratocístico. Cisto dentígero. 

Ameloblastoma. Célula-tronco. ALDH1. Ki67.





 
 

ABSTRACT 

 

Correia Neto IJ. Immunoexpression of the cancer stem cell marker ALDH1 and the proliferating 

antigen Ki67 in odontogenic lesions [dissertation]. São Paulo: Faculdade de Odontologia da 

USP; 2021. Versão Corrigida.  

 

Odontogenic lesions are heterogeneous entities of great clinical importance that develop in the 

maxillary bones from the epithelial and/or ectomesenchymal tissues of the dental organ. 

Dentigerous cyst, keratocystic odontogenic tumor (KOT), and ameloblastoma are three of the 

most common lesions in their groups, all being of epithelial origin that presents diverse 

biological behaviors and arouses great interest among researchers. Tumor stem cells (TSCs) are 

present in benign and malignant neoplasms and are related to the development of these lesions. 

Among the markers of TSCs, ALDH1 has been studied in several neoplasms due to its high 

expression, which is associated with progression and prognosis. This study aimed to analyze 

the presence and distribution of cells positive for the TSCs marker ALDH1 in histological 

sections of dentigerous cysts, KOT, and ameloblastoma. In addition, to also evaluate the Ki67 

proliferation index by immunolabeling. The results for ALDH1 were evaluated in a 

semiquantitative manner and the sections received the scores: (-): no positive cells, (+): <10% 

positive cells, (++): 10-50% positive cells and (+++): >50% positive cells. For Ki67 the 

evaluation was done quantitatively by counting positive cells from the three most expressed 

microscopic fields, and the mean was calculated. Regarding ALDH1, the expression in the 

epithelial component proved to be significantly higher in KOT compared to ameloblastoma 

(P>0.0001). Higher expression of ALDH1 was observed in dentigerous cyst compared to 

ameloblastoma (P<0.0108). For Ki67 expression, there was a statistically significant difference 

between the means of KOT comparison with dentigerous cyst (P=0.0003) and with 

ameloblastoma (P=0.0006). Based on the results presented, it is suggested that the expression 

of ALDH1 and Ki67 present labeling variations in the different odontogenic lesions studied. 

For both antibodies, the KOT cases showed much higher epithelial expressions compared to 

the dentigerous cyst and ameloblastoma cases. 

 

 

Keywords: Odontogenic lesion. Odontogenic keratocyst tumor. Dentigerous cyst. 

Ameloblastoma. Stem Cells. ALDH1. Ki67.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A odontogênese corresponde ao processo complexo de formação do dente, sendo que 

o desenvolvimento do dente é controlado pela interação molecular recíproca entre tecidos 

epiteliais e mesenquimais. Esse processo possui diversas etapas importantes relacionadas a 

morfo e histodiferenciação e tem sido utilizado há bastante tempo como modelo para o 

entendimento das interações de sinalização célula a célula (1). Ao final da odontogênese ilhotas 

de epitélio residual como os remanescentes da lâmina dentária, os remanescentes epiteliais de 

Malassez e o epitélio reduzido do órgão do esmalte permanecem na intimidade dos tecidos, em 

especial do tecido ósseo e pode, no futuro, acarretar o surgimento de lesões odontogênicas (1,2). 

As lesões odontogênicas têm um amplo espectro de características clínicas, 

histopatológicas e radiográficas, o que pode repercutir nos variados comportamentos biológicos 

delas, os quais requerem diferentes abordagens e condutas clínicas. Entender as características 

clínico-patológicas das lesões odontogênicas tem um papel fundamental no diagnóstico precoce 

e no manejo correto do paciente (3).  

O cisto dentígero, o tumor odontogênico queratocístico e o ameloblastoma são 

algumas das principais lesões odontogênicas benignas. De acordo com a recente classificação 

de tumores de cabeça e pescoço da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2017, estas lesões 

pertencem a dois grupos, dos cistos odontogênicos e tumores odontogênicos. Sendo o 

ameloblastoma classificado como uma neoplasia benigna e os outros dois como cistos de 

desenvolvimento. Porém, uma das mudanças mais controversas e significativas nessa última 

classificação da OMS foi a renomeação do tumor odontogênico queratocístico como 

queratocisto odontogênico (4,5). 

As células-tronco são células imaturas, não especializadas, que têm o potencial de se 

renovar pela sua capacidade de autorrenovação e formar novas linhagens celulares por meio da 

diferenciação (6). De acordo com Harada et al. (2002), as células dos ameloblastomas originam-

se de células-tronco odontogênicas ou células amplificadas transitórias, que estão localizadas 

nos remanescentes da lâmina dentária dos molares. Com isso, durante o desenvolvimento desse 

tumor, as células-tronco da lâmina dental podem ser alvo para agentes carcinogênicos ou vírus 

que impossibilitem a sua diferenciação normal (7).  

Há já importante evidência de que as células-tronco têm a capacidade de influenciar 

no desenvolvimento das neoplasias benignas e malignas. Essas células, quando transformadas, 

são denominadas de células-tronco tumorais e representam uma pequena subpopulação de 
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células-tronco, com a capacidade exclusiva de iniciar e sustentar o crescimento de uma 

neoplasia, além do potencial ilimitado de autorrenovação e replicação (7-9-11). As células-

tronco são identificadas por meio de marcadores de superfície e diversos trabalhos caracterizam 

as células-tronco tumorais, demonstrando, por exemplo nas neoplasias malignas, que esses 

marcadores variam de acordo com o tecido adulto que originou aquela neoplasia (12-16). 

Baseado no exposto, o presente estudo teve como objetivo identificar a presença e a 

distribuição do marcador de células tronco-tumorais ALDH1 nas lesões odontogênicas cisto 

dentígeros, tumor odontogênico queratocístico e ameloblastoma. Além disso, nos propusemos 

a avaliar o índice de proliferação celular nessas lesões por meio do marcador Ki67. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 Lesões odontogênicas 

 

 

Os cistos e os tumores odontogênicos fazem parte das lesões que podem se 

desenvolver nos ossos maxilares e se originam a partir dos tecidos que dão origem aos dentes, 

sendo lesões frequentes e de grande importância clínica (17-19). Os cistos odontogênicos são 

encontrados na rotina odontológica de forma mais comum e em relação ao perfil de prevalência, 

a literatura aponta que esses cistos representam aproximadamente 11% das lesões 

diagnosticadas na região oral e maxilofacial (20). Os tumores odontogênicos, em contrate, são 

lesões incomuns encontradas nos maxilares e tecidos adjacentes. Constituindo um grupo 

heterogêneo de lesões que apresentam uma variedade de naturezas, tipos histológicos e 

comportamentos biológicos. A prevalência é variável de acordo com a localização geográfica, 

mas a distribuição é bastante semelhante em vários estudos (21-23).  

Devido à diversidade dessas lesões, que surgem dos tecidos odontogênicos, vários 

tipos de classificação têm sido propostos para tentar elucidar seus critérios de diagnósticos e 

otimizar o tratamento dos pacientes afetados (17-19,24). O primeiro sistema de classificação 

internacionalmente aceito para as lesões odontogênicas foi publicado em 1971 pela OMS, que 

foi revisada e atualizada apenas em 1992 (17). Diante dos avanços em imuno-histoquímica e 

biologia molecular durante os anos, novas classificações foram propostas em 1992, publicada 

em 2005 (17,24,25) e, mais recentemente, em 2017 (4), que aborda tumores odontogênicos 

benignos e malignos, assim como os cistos odontogênicos e outras lesões ósseas relacionadas 

ao aparato odontogênico. Contudo, existem controversias nessas classificações e não são 

unanimamente aceitas dentro da comunidade científica, logo, não são uniformemente 

utilizadas.  

A seguir vamos abordar as características mais importantes das lesões que serão 

estudadas. 
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2.1.1 Cisto dentígero 

 

 

O cisto dentígero é o cisto odontogênico de desenvolvimento mais comum. Origina-

se a partir do acúmulo de fluido no espaço localizado entre o folículo pericoronário e um dente 

impactado (19). A origem deve-se, provavelmente, à proliferação epitelial em torno da cavidade 

que é preenchida por um líquido ocasionando o crescimento da lesão pelo o aumento da pressão 

osmótica e hidrostática durante um extenso período de tempo, enquanto o dente não irromper 

(19). Ocorre mais em pacientes jovens ou adultos jovens, envolvendo mais a região de terceiros 

molares inferiores (19,26,27). Essa lesão também pode ocorrer em associação com odontomas 

e ao redor dos dentes supranumerários (19,28).  

As lesões são pequenas, mas o estímulo de crescimento contínuo pode levar a um 

importante aumento de volume, atingindo grandes proporções e resultando em uma expansão 

da cortical óssea e assimetrias faciais (19,27,28). Ao exame radiográfico, o cisto dentígero 

mostra área radiolúcida com limites geralmente bem definidos e com bordas escleróticas, 

associada à coroa de um dente impactado. Também pode ser visto deslocamento de dentes e 

reabsorção radicular dos dentes adjacentes (19,26,27). 

Microscopicamente suas características são variáveis. De modo geral, apresenta uma 

cápsula conjuntiva revestida por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, de 

espessura variável, contendo algumas áreas de hiperplasia A cápsula exibe um tecido 

conjuntivo frouxo e delgado com infiltrado inflamatório crônico. Alguns cistos dentígeros 

podem apresentar células sebáceas, células mucosas e células claras, no revestimento epitelial 

(19,28). 

O tratamento indicado é a enucleação da lesão junto com a extração do dente associado 

não irrompido, pois apresenta menor taxa de recidiva (19,26,27,29). Lesões maiores geralmente 

são submetidas a prévia descompressão a fim de reduzir seu tamanho e realizar a enucleação, 

conforme a evolução (29). 

 

 

2.1.2 Tumor odontogênico queratocístico 

 

 

O tumor odontogênico queratocístico é uma lesão de aspecto cístico e natureza incerta 

e que merece uma atenção especial devido às suas características histopatológicas específicas, 
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comportamento localmente infiltrativo, tendência a recidivas e potencial de crescimento 

(19,30). Acredita-se que essa lesão, assim como o ameloblastoma, tenha origem nos 

remanescentes da lâmina dentária (19,25). O tumor odontogênico queratocístico, também 

chamado de odontogênico, tem, ao longo dos anos, sofrido alterações de nômina e de 

classificação, sempre acompanhadas de controvérsia (31).  

O tumor odontogênico queratocístico foi reclassificado em 2017 pela OMS como um 

cisto de origem odontogênica. Há um amplo debate entre os pesquisadores sobre a suposta 

natureza neoplásica dessa lesão. Na maior parte, isso tem sido centrado em publicações que 

confirmam alterações moleculares da lesão (4,32). Mutação no gene patched (PTCH1), entre 

outras variações genéticas e epigenéticas, é encontrada no tumor odontogênico queratocístico. 

Aspectos relevantes que diferenciam essa lesão de outros cistos odontogênicos são seu 

comportamento clínico mais agressivo, com tendência a recidivas e também altamente 

redicivante e sua associação com a síndrome do carcinoma basocelular nevoide (4,19,32).  

Embora possa ocorrer em qualquer segmento dos ossos maxilares, a região posterior 

de mandíbula é a mais afetada pelo tumor odontogênico queratocístico. A maioria dos pacientes 

diagnosticados encontram-se entre a segunda e quarta de década de vida (19). Como o tumor 

odontogênico queratocístico tende a destruir o osso medular, crescendo em uma direção 

anteroposterior, com pouco envolvimento das corticais, alguns indivíduos não apresentam 

tumefação com a expansão do processo. Apesar da ausência de expansão óssea clínica sugerida 

para esse diagnóstico, a sua presença não deve descartar a possibilidade do tumor odontogênico 

queratocístico (4,19,30).  

Frequentemente é uma lesão assintomática, mas quando atinge grandes proporções, 

manifesta uma sintomatologia dolorosa (4,19). Radiograficamente, apresenta-se como imagem 

radiolúcida uni ou multilocular, bem delimitada, por vezes associada a um dente incluso, mais 

comumente terceiros molares. Nesse caso, o diagnóstico diferencial deve ser feito com o cisto 

dentígero e o ameloblastoma. Na verdade, o exame radiográfico do tumor odontogênico 

queratocístico pode lembrar diversos outros cistos e tumores odontogênicos (4,19,30). 

O diagnóstico desta lesão é alicerçado principalmente pelo histopatológico. Nele 

observa-se revestimento de epitélio estratificado pavimentoso paraqueratinizado exibindo 

superfície corrugada, com espessura delgada e de poucas camadas celulares e interface plana 

com o tecido conjuntivo. Na camada basal do epitélio, notam-se células cuboidais ou colunares 

dispostas em paliçada, que frequentemente apresentam núcleos hipercromáticos. O estroma de 

tecido conjuntivo, no formato de uma cápsula, apresenta-se fino e friável, fato que explica a 

dificuldade do cirurgião em obter a enucleação completa da lesão sem a sua fragmentação. 
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Cistos satélites também podem ser encontrados na cápsula do tumor odontogênico 

queratocístico (19,30).  

O tratamento mais frequentemente realizado é a enucleação, com ou sem prévia 

descompressão e seguido de tratamento das margens ósseas. Por vezes a ressecção cirúrgica é 

realizada (19,25,30,33).  

 

 

2.1.3 Ameloblastoma 

 

 

O ameloblastoma é o tumor odontogênico epitelial benigno mais comum (4,34). 

Origina-se do epitélio odontogênico e, apesar de ainda não estar totalmente esclarecida, a sua 

patogênese envolve alterações genéticas, como mutação do BRAF (35). Apresenta crescimento 

lento, localmente agressivo, de comportamento biológico invasivo e, se não removido de forma 

adequada, tem alta taxa de recorrência (4,19). Embora seja um evento raro, o ameloblastoma 

tem o potencial de sofrer transformação maligna (36).  

Embora o ameloblastoma possa ocorrer em qualquer região dos ossos gnáticos, sua 

localização mais frequente é a região posterior e o ângulo da mandíbula de pacientes em uma 

ampla faixa etária, com pico de incidência entre a quarta e quinta década de vida e não há 

predileção por sexo (19). O tumor geralmente é assintomático e apresenta-se como uma 

tumefação facial de crescimento lento, que ao exame radiográfico revela uma imagem 

radiolúcida multiloculada ou uniloculada (4,35,36). 

Apresenta três subtipos clínico-patológicos com características e comportamentos 

diversos: o sólido ou convencional, foco deste estudo; o unicístico; e o periférico (4,32). 

Microscopicamente é formado por ilhas e cordões de células epiteliais sendo que na periferia 

destas estruturas as células neoplásicas apresentam-se colunares e dispostas em paliçada, 

exibindo polarização invertida do seu núcleo, assemelhando-se a pré-ameloblastos, enquanto a 

região central das ilhas neoplásicas exibe células estreladas dispostas frouxamente, semelhante 

ao retículo estrelado do órgão do esmalte. Focos de degeneração cística são comumente 

observados ao longo dos diferentes casos (19,25). Diversos subtipos histopatológicos são 

reconhecidos, mas os padrões histológicos não apresentam relação com o comportamento do 

tumor. Essas variantes microscópicas incluem os padrões folicular, plexiforme, acantomatoso, 

granular, basoloide e desmoplásico. O padrão folicular é o mais frequente, seguido pela variante 

prexiforme (32). 
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O diagnóstico do ameloblastoma depende da história clínica do paciente, dos exames 

físicos e radiográficos, associados aos detalhes preciosos histopatológicos concedidos através 

da biópsia incisional. O tratamento é normalmente realizado por meio da ressecção cirúrgica, 

incluindo margens segurança, uma vez que a lesão apresenta comportamento localmente 

infiltrativo e alta tendência a recidiva (25,31,32, 34-36). O conhecimento do papel biológico do 

tumor é importante para a escolha da abordagem terapêutica mais apropriada e o 

estabelecimento de um prognóstico mais preciso (19). 

 

 

 Células-tronco 

 

 

As células-tronco são células clonogênicas, imaturas, não especializadas, que podem 

formar novas linhagens celulares por meio da diferenciação. Por definição, essas células têm o 

potencial de se renovar indefinidamente pela sua capacidade de autorrenovação. Os tipos 

celulares diferenciam em termos de localização no corpo e no tipo de células que podem dar 

origem (37). Embora não seja um consenso, as características gerais das células-tronco são de 

autorrenovação, persistência por muito tempo, geração de progênie destinada a se diferenciar 

em tipos celulares funcionais e de comportamento regulado pelo ambiente imediato (38,39).  

De acordo com sua plasticidade, as células-tronco podem ser classificadas em: 

totipotentes, pluripotentes e multipotentes. As totipotentes tem a capacidade de formar qualquer 

célula do corpo mais o trofloblasto, incluindo os anexos embrionários. Por sua vez, as 

pluripotentes podem gerar qualquer célula do corpo, mas não pode originar tecidos 

extraembrionários e possui a capacidade apenas de se diferenciar em células dos folhetos 

embrionários, ou seja, ectoderma, endoderma e mesoderma, já as multipotentes são capazes de 

se diferenciar em mais de um tipo celular. É sabido que o único tipo de célula verdadeiramente 

totipotente é o ovócito secundário fertilizado (zigoto ou ovo) e seus produtos de clivagem 

precoce. As células-tronco pluripotentes compreendem as células-tronco embrionárias e as 

células pluripotentes induzidas. Enquanto as células-tronco distribuídas pelo corpo humano 

adulto que perpetua a renovação tecidual geralmente são multipotentes (38,39). 

Por terem a capacidade de originar tipos celulares especializados, as células-tronco 

passaram a ser vistas como potenciais terapêuticos para a regeneração, substituição de tecidos 

danificados, e até na manipulação celular de órgãos in vitro (37).  
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2.2.1 Células-tronco tumorais (CTT) 

 

 

No ano de 1994 foi publicada a primeira evidência da existência de uma CTT. Nesse 

estudo pioneiro, células de leucemia mieloide aguda foram separadas com base na expressão 

de marcadores de superfície e descobriu-se que células com o fenótipo CD34+ CD38-eram 

capazes de iniciar um quadro de leucemia mieloide aguda quando transplantadas em modelo 

animal, enquanto células com outros perfis de marcadores de superfície não tinham essa 

capacidade (40). 

As CTTs em uma neoplasia sólida, mais precisamente no carcinoma mamário, foram 

descritas pela primeira vez por Al-Hajj et al. Nesse estudo, os autores observaram que apenas 

uma pequena população de células, cujo fenótipo era CD44+/ CD24-, tinha a capacidade de 

formar novos tumores quando implantadas em modelo animal. Assim foi possível distinguir, 

com base apenas na expressão de marcadores de superfície celular, as células iniciadoras da 

neoplasia das células não tumorigênicas que compunham a população de células do carcinoma 

mamário (41). 

Desde então há muitas evidências de que uma massa tumoral é composta por conteúdo 

celular heterogêneo, abrangendo células-tronco que podem influenciar na progressão da 

neoplasia. Essas células são denominadas de CTT e expressam alta capacidade proliferativa, 

potencial de autorrenovação e diferenciação, invasão tecidual e resistência a terapias 

antineoplásicas. Essas características merecem atenção especiais, pois são responsáveis por 

favorecer o desenvolvimento e evolução de diversas neoplasias malignas humanas (42,43).  

A transformação maligna de células-tronco normais, células tumorais pluripotentes 

induzidas e a desdiferenciação de células tumorais maduras a partir da transformação epitélio-

mesênquima, são as três hipóteses que explicam a origem das CTT (44).  

As CTTs já foram encontradas numa variedade de tumores malignos, incluindo 

cânceres de cabeça e pescoço, cérebro, mama, ovário e próstata. Também foi evidenciado que 

o tratamento com drogas ou radiação das células tumorais pode enriquecer e manter uma 

subpopulação de CTT in vitro e in vivo, propondo um compromisso dessas células na 

regeneração tumoral (43,45). Além disso, as CTTs podem ser localizadas em uma neoplasia 

por biomarcadores específicos de proteínas, de acordo com o tipo e com a localização, com o 

objetivo de ajudar o estadiamento e o prognóstico. Através dos métodos de imunolocalização, 

o padrão de expressão do biomarcador pode ser avaliado (43). 
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2.2.2 Marcadores de CTT 

 

 

Atualmente, não há um marcador específico capaz de distinguir as células com 

fenótipo tronco tumoral das demais, no entanto, diversos marcadores vêm sendo 

correlacionados com o processo de carcinogênese e com populações de CTT em diferentes 

neoplasias (46,47) revisão sistemática realizada por Curtarelli et al. demonstrou que o 

biomarcador mais comumente utilizado na seleção de CTT em carcinomas epidermoides de 

cabeça e pescoço foi o CD44. Outros marcadores como SOX2, OCT4, NESTIN, NANOG, 

BMI1, ALDH1, CD133, CD166, ABCB5, AGR2 E TAZ também foram citados nos estudos 

avaliados (43). 

O CD44 é uma glicoproteína transmembrana que desempenha diversas funções 

fisiológicas, e que vem se destacando na literatura pelo fato da sua expressão estar associada a 

um maior potencial de iniciação e progressão tumoral (48,49). Além de ser considerado um 

biomarcador prognóstico e um alvo terapêutico em diversas neoplasias, incluindo os cânceres 

de cabeça e pescoço (49,50), o CD44 é também um dos marcadores de CTT mais bem descritos. 

O CD44 é correlacionado principalmente com a autorrenovação e diferenciação das CTTs, e 

nesse sentido, populações de células CD44-positivas em cânceres de mama, gástricos e de 

cabeça e pescoço demonstram um maior potencial tumorigênico in vitro e in vivo (41,51,52). 

A expressão do marcador CD133 também vem sendo amplamente estudada em 

neoplasias de cabeça e pescoço, com destaque para as neoplasias de glândulas salivares (53). 

Em carcinomas epidermoides orais, Zhang et al. demonstraram que as células CD133+ possuem 

maior clonogenicidade, capacidade de invasão e aumento da tumorigenicidade in vitro e in vivo 

(54). Além disso, o seu potencial como biomarcador prognóstico nessas lesões também foi 

relatado (55).  

Os fatores de transcrição SOX2, OCT4 e NANOG são essenciais para a 

autorrenovação, diferenciação e pluripotência das células-tronco, em especial as embrionárias 

(56). Eles também atuam na transição epitélio-mesênquima e nos processos de iniciação, 

invasão e metástase tumoral (47,57). Esses fatores são considerados importantes biomarcadores 

de CTT e a sua expressão está associada a um pior prognóstico, assim como a resistência a 

quimioterapias em neoplasias orais, como o carcinoma epidermoide oral (57-60). 

Outro marcador importante de CTT é o ALDH1, uma família de aldeído desidrogenase 

humana responsável pela oxidação do retinol e do ácido retinoico. O ALDH1 atua também na 

proliferação, autorrenovação e diferenciação de células-tronco presentes nos tecidos e de 
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células-tronco com fenótipo tumoral. Além disso, ele pode ser utilizado como um marcador 

preditivo para metástases (61,62), e a sua expressão é correlacionada com piores prognósticos 

em tumores sólidos (63,64). Atualmente, populações ALDH-positivas/CD44-positivas vem 

sendo estudadas visando o isolamento das CTT, uma vez que essa combinação parece 

selecionar células com maiores propriedades tronco tumorais (65). Abordaremos o antígeno 

ALDH1 com mais profundidade abaixo.  

Atualmente há um maior foco nos estudos das CTT em carcinomas epidermoides orais 

e de cabeça e pescoço, no entanto, é importante ressaltar que a busca por marcadores de CTT 

em outras lesões que abrangem a cavidade oral, como em desordens potencialmente malignas 

(66,67), neoplasias de glândulas salivares (15,68,69), doenças dermatológicas orais (70-72), 

sarcomas orais de tecidos moles (73) e lesões odontogênicos (74-76) vem ganhando 

notoriedade. 

Em lesões odontogênicas, foco desse trabalho, poucos estudos foram realizados. Dois 

recentes estudos avaliaram tanto imunoexpressão de marcadores de CTT no estroma quanto no 

componente epitelial de cistos e tumores odontogênicos benignos. Chacham et al. investigaram 

a imunoexpressão de NANOG, SOX2 e OCT4 no estroma das lesões odontogênicas. Eles 

observaram que cistos e tumores odontogênicos expressaram NANOG e SOX2, enquanto para 

o OCT4, poucas células positivas foram observadas apenas no tumor odontogênico 

queratocístico. Além disso, a imunoexpressão de SOX2 foi estatisticamente significante menor 

em todos os tipos de cistos em comparação aos tumores, o que indica o possível papel do SOX2 

na distinção entre cistos e tumores odontogênicos (75). 

O estudo de Monroy et al. (2018) propôs avaliar a presença de células-tronco no 

componente epitelial de tumores odontogênicos queratocísticos, ameloblastomas e tumores 

odontogênicos adenomatoides por meio da imunoexpressão de CD44 e OCT-4. Eles 

observaram células positivas par o CD44 em todos os casos, com uma maior expressão nos 

tumores odontogênicos queratocísticos, enquanto para o OCT4, a imunomarcação foi similar 

nas três lesões estudadas (74). 

Desse modo, estudos vem relacionando as CTT com a capacidade de iniciação e 

desenvolvimento de diversas neoplasias, e a expressão aumentada dos diferentes biomarcadores 

nos indica um possível papel das células com fenótipo tumoral no comportamento biológico 

dessas lesões (7,77). No entanto, pouco se sabe sobre a contribuição das CTT nos cistos e 

tumores odontogênicos. 
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2.2.3 Proteína aldeído desidrogenase 1 (ALDH1) 

 

 

Dos vários marcadores disponíveis na literatura, vamos focar esta abordagem no 

ALDH1, escopo do presente trabalho. 

Aldeído desidrogenase (ALDH) é um grupo de enzimas que catalisam a oxidação dos 

aldeídos de fontes endógenas ou exógenas. Esse grupo é formado por 11 famílias e 4 

subfamílias de enzimas codificadas por diferentes genes (16,78). Dentro da superfamília da 

ALDH, está a ALDH1, que significa aldeído desidrogenase isoforma 1 e tem localização celular 

citoplasmática e é ubiquamente distribuída em órgãos como o cérebro, pâncreas, rins, olhos, 

fígado, pulmão, mama, ovário, testículos, próstata, musculo esquelético e outros. A ALDH1 

participa da via de sinalização do ácido retinoico e já se sabe que alterações nessa via têm o 

potencial de favorecer a expressão de genes que estimulam não apenas a proliferação celular 

como também a sobrevivência. Essas características fazem com que o ALDH1 seja relacionado 

às células-tronco, tanto as normais quanto as CTTs e em diversos tecidos (16,79,80). 

A presença da proteína nas células que compõem neoplasias já foi relacionada com 

recorrência e metástase em diferentes neoplasias malignas, como o carcinoma mamário (16,81) 

e neoplasias de anexos cutâneos (82). Portanto, esse marcador tem recebido atenção como um 

possível marcador de prognóstico nesses tipos histológicos. Há também demonstrações de que 

a presença dessa enzima pode diminuir a eficácia de drogas usadas nas terapias antineoplásicas 

(79-82).  

Já existem estudos sobre ALDH1 em neoplasias e lesões potencialmente malignas de 

boca (65-67), mas, até o momento, não há dados sobre a expressão desse marcador de CTT em 

tecidos e lesões odontogênicas.  

 

 

 Proteína Ki67 

 

 

O Ki67 é uma proteína nuclear que está envolvida em todos os estágios ativos do ciclo 

celular (fases G1, S, G2 e M), mas não está presente nos núcleos das células na fase G0 de 

repouso. O nível de expressão aumenta na fase G1 para a mitose e, em seguida, diminui ou 

desaparece logo após a mitose. Tais características o tornam um excelente marcador para 
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determinar a chamada fração de crescimento e status de proliferação de uma determinada 

população (83-89). 

Esse antígeno está localizado principalmente no córtex nucleolar durante a interfase e, 

assim, é recrutado para condensar cromossomos durante a mitose. O gene dessa proteína está 

localizado no cromossomo 10q25-ter e codifica, respectivamente, duas isoformas Ki67 de 345 

e 395 kDa (83,84). 

Clinicamente, a expressão de Ki67 está correlacionada ao estágio clínico, metástase e 

prognóstico de neoplasias, especialmente, o câncer (83-85). A expressão aumentada desse 

antígeno é particularmente elevada em tecidos cancerígenos pouco diferenciados. Vários 

estudos indicam que a estratégia de inibir o Ki67 é promissora para a terapia do câncer renal, 

por exemplo. Sendo assim, um biomarcador atraente não apenas para o diagnóstico e 

prognóstico de tumores sólidos, como também na terapêutica (83).   

O padrão mais comum para avaliar a expressão de Ki67 de uma lesão é calcular a 

porcentagem de coloração nuclear positiva com um anticorpo anti-Ki67, que é descrito como o 

índice de marcação Ki67. A expressão de Ki67 tem sido usada no diagnóstico de inúmeros 

tumores humanos distintos (84,85).  

Dwivedi et al., avaliaram a expressão nuclear de Ki67, contada de acordo com as 

camadas basal, e suprabasal, na displasia epitelial. Assim, os resultados do estudo mostraram 

que a expressão de Ki67 na camada suprabasal aumentou de acordo com a gravidade da 

displasia epitelial. Concluindo que o uso do marcador proliferativo Ki67 pode ser usado na 

avaliação da gravidade da displasia epitelial, assim como, a superexpressão na camada 

suprabasal (86). Outros estudos também revelaram que a proliferação celular está altamente 

correlacionada com a agressividade entre as lesões odontogênicas (89).  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a expressão imuno-histoquímica do marcador de 

células-tronco tumorais ALDH1 em lesões odontogênicas de diferentes naturezas: cisto 

dentígero, tumor odontogênico queratocístico e ameloblastoma. Além disso, nos propusemos, 

também, a avaliar o índice de proliferação dessas lesões por meio da imunomarcação por Ki67.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Considerações éticas 

 

 

Antes do seu início, o desenvolvimento deste trabalho foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, sob protocolo 

CEP-FOUSP 4.568.638 (Anexo A). 

 

 

4.2 Desenho do estudo e amostra 

 

 

Esta pesquisa consistiu em um estudo descritivo e retrospectivo, de corte transversal, 

em uma série de casos de lesões odontogênicas. A partir dos arquivos que pertencem ao Serviço 

de Patologia Cirúrgica da FOUSP, foram levantados casos diagnosticados como 

ameloblastoma, tumor odontogênico queratocístico e cisto dentígero. A seleção da amostra foi 

feita de forma intencional e não probabilística compreendendo um total de 43 casos conforme 

segue: 

 

• 13 casos de cisto dentígero; 

• 13 casos de tumor odontogênico queratocístico; 

• 17 casos de ameloblastoma, todos do tipo clínico-radiográfico sólido ou 

convencional.  

 

A partir da seleção de casos pelo diagnóstico final, foram recuperados nos arquivos do Serviço 

de Patologia Cirúrgica as lâminas histológicas para confirmação diagnóstica e os blocos de 

parafina para realizar o estudo imuno-histoquímico. 
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4.3 Estudo epidemiológico 

 

 

Para caracterização demográfica dos casos da amostra foram coletados, a partir das 

fichas de encaminhamento de exame, os dados clínicos: sexo, idade, cor da pele e localização 

da lesão. 

 

 

4.4 Estudo morfológico 

 

 

Para a realização do estudo morfológico foram utilizadas lâminas com cortes de 5 μm 

de espessura do material incluído em parafina, corados em hematoxilina e eosina que 

posteriormente foram examinados à microscopia de luz. Os casos selecionados apresentavam 

características típicas das lesões em estudo. Os critérios foram embasados naqueles propostos 

pela Organização Mundial da Saúde (90) e pela maior parte dos autores na área. A seguir, uma 

breve descrição dos aspectos considerados para o diagnóstico de cada uma das três lesões deste 

estudo. 

Os casos de cisto dentígero selecionados exibiam cápsula de tecido conjuntivo com 

quantidade variável de fibras colágenas e podendo conter infiltrado inflamatório escasso ou 

moderado e, preferencialmente localizado. Casos exibindo intenso infiltrado inflamatório foram 

descartados. A cápsula conjuntiva não queratinizada poderia exibir, ainda, zonas hemorrágicas 

e ilhas e cordões de epitélio odontogênico. O limitante epitelial que caracteriza o cisto é do tipo 

estratificado e pavimentoso, podendo exibir áreas cuboidais. Esse epitélio é de poucas camadas 

e a interface com o tecido conjuntivo da cápsula devia ser predominantemente plana. 

Os casos de tumor odontogênico queratocístico selecionados eram caracterizados por 

cavidade única ou múltiplas cavidades revestidas por epitélio estratificado pavimentoso 

paraqueratinizado de espessura fina ou intermediária, exibindo camada basal com núcleos 

hipercromáticos e em paliçada. A camada córnea era corrugada e, por vezes, lâminas de 

queratina estavam presentes no interior da cavidade. A cápsula cística de sustentação era 

composta por tecido conjuntivo denso ou frouxo mas, caracteristicamente fino. A interface 

epitélio/conjuntivo era plana na maior parte do fragmento.  

Os casos de ameloblastoma selecionados para este estudo deveriam ter como 

característica histopatológica a proliferação de ilhas e cordões de células epiteliais sendo que 
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na periferia destas estruturas as células apresentavam-se colunares e dispostas em paliçada, 

exibindo polarização invertida do seu núcleo, enquanto a região central das ilhas exibia células 

de formato estrelário dispostas mais frouxamente. Degeneração cística do centro das ilhas 

neoplásicas e metaplasia escamosa também poderia estar presente nos casos selecionados. O 

estroma era de tecido conjuntivo com graus variados de deposição colágena e, por vezes, 

bastante celularizado. 

 

 

4.5 Estudo imuno-histoquímico 

 

 

Para cada caso selecionado foi realizada a reação de imuno-histoquímica utilizando os 

anticorpos anti-ALDH1 (clone 44/ALDHQ1, BD Transduction Laboratories, San Jose, 

Califórnia, EUA) e anti-Ki67 (clone MIB-1, Dako DAKO, Glostrup, Dinamarca). 

A partir dos blocos de parafina foram feitos novos cortes histológicos de 3 µm de 

espessura que foram estendidos em lâminas de vidro previamente tratadas com adesivo à base 

de organosilano (3-aminopropiltrietoxisilano, Sigma St. Lous, MO, USA), para o aumento da 

adesividade dos cortes. 

A reação teve início com a desparafinização dos cortes em dois banhos de xilol, sendo 

o primeiro por 30 minutos e o segundo por 15 minutos, ambos em temperatura ambiente. 

Seguiu-se a reidratação dos cortes, por meio de banhos, consecutivos de 3 minutos cada, em 

cadeia descente de etanóis (de absoluto a 85%), passando imediatamente para a remoção do 

pigmento formólico (de cor castanha) pela incubação em hidróxido de amônio a 10% em 

solução alcoólica, por 10 minutos.  

As lâminas foram então lavadas com água destilada por 5 minutos e após, seguiram 

para os tratamentos de recuperação dos sítios antigênicos, que ocorreu por imersão em banho 

aquecido a 95 ºC por 30 minutos.  Para o anticorpo anti-ALDH1 o tratamento utilizou solução 

de ácido cítrico 10 mM, pH 6,0 e para o anticorpo anti-Ki67 a solução utilizada foi o ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 1 mM, pH 8,0. Após o final desse tratamento, os cortes 

foram novamente lavados em água destilada, e seguiram para o bloqueio da peroxidase 

endógena tecidual, em solução 1:1 (v/v) de peróxido de hidrogênio a 6 % e metanol, pela 

incubação em dois banhos, de 15 minutos cada, sem lavagens entre eles. Repetida a lavagem 

em água destilada, os cortes, foram imersos em solução salina de Tris (TBS) (Tris 50 nM, NaCL 
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150 mM), pH 7,6, solução tampão da reação, em três banhos de cinco minutos cada. Todas as 

etapas na sequência foram precedidas por lavagens em TBS pH 7,6. 

A etapa seguinte foi a incubação do anticorpo primário, diluído em TBS acrescido de 

albumina bovina sérica e azida sódica nas diluições de 1:300 para o ALDH1 e 1:75 para o Ki67. 

Ambos os anticorpos primários foram incubados por um período de 15 horas a 4 ºC em câmara 

úmida. Procedeu-se, então, à incubação do sistema de amplificação, tendo sido utilizado o 

método do polímero marcado, em passo único, por meio do kit Envision (DAKO, Carpinteria, 

CA, USA). A incubação foi de 30 minutos e ocorreu em temperatura ambiente. Após esta etapa, 

o cromógeno selecionado para a revelação da reação foi a diaminobenzidina (DAKO Liquid 

DAB+, K3468), de cor castanha, que foi incubado por 10 minutos, também em temperatura 

ambiente. Após a lavagem em Tris e em água destilada, os cortes foram contra corados com 

hematoxilina de Mayer. Em seguida, após nova lavagem com água destilada, os cortes foram 

desidratados em cadeia ascendente de etanol, diafanizados em xilol, montados em lamínulas de 

vidro e examinados em microscópio de luz. 

Como controle positivo das reações, foram utilizados cortes de carcinoma epidermoide 

oral sabidamente positivos para os dois anticorpos. O controle negativo da reação se deu por 

incubação com supressão do anticorpo primário.  

 

 

4.6 Análise dos resultados de imuno-histoquímica 

 

 

As reações de imuno-histoquímicas foram avaliadas em microscopia de luz, de forma 

qualitativa, para ambos os anticorpos, quantitativa para o Ki67 e semiquantitativa para o 

ALDH1.  

Para avaliação qualitativa foi observado os padrões de marcação celular, nos sítios de 

positividade em cada lesão. Para avaliação quantitativa foram contados o total de células 

positivas em três campos microscópicos nas regiões de maior expressão (hotspots) em um 

aumento de 400x. Para isso, foram obtidas imagens digitais com auxílio de microscópio de luz 

(Axio Imager A2, Zeiss, Oberkochen, Germany) com uma câmera digital acoplada (Axio Cam 

HRc-Zeiss®) e software de aquisição de imagens Axio Vision (Zeiss). As células positivas 

foram contadas com o auxílio do software ImageJ (ImageJ para Windows, versão 1.6.0., 64 bits 

Java). A seguir, foi feita uma média aritmética para cada um dos casos. Para o anticorpo Ki67 

foram consideradas positivas as células que exibiram coloração acastanhada do núcleo. 



45 

 

Para o anticorpo ALDH1 foram consideradas positivas as células que exibiram 

coloração acastanhada no citoplasma ou núcleo e citoplasma, independente da intensidade de 

marcação. A análise, realizada em microscópio de luz, foi feita de maneira semiquantitativa 

considerando as áreas epiteliais de cada lesão odontogênica: escore (-): ausência de células 

positivas; escore (+): menos de 10% de células positivas; escore (++): entre 10 e 50% de células 

positivas e escore (+++): mais de 50% de células positivas. 

 

 

4.7 Análise estatística 

 

 

Os dados clínicos relacionados a idade, sexo e sítio de localização foram descritos 

através de suas respectivas frequências relativas e absolutas. A idade foi apresentada na forma 

de média. 

Os resultados obtidos nas avaliações microscópicas para os diferentes marcadores 

foram analisados em dados absolutos e de frequência (%). Os resultados numéricos foram 

tabulados no programa Microsoft®Excel® para avaliação quantitativa. Todos os dados foram 

avaliados quanto à aderência a distribuição normal, pelo teste de Lilliefors. Para análise de 

variância foi utilizado o teste o teste Kruskal-Wallis seguido de Dunn, já que os dados foram 

não-paramétricos. Os dados de escore foram analisados utilizado o teste qui-quadrado (χ2) de 

Pearson para dados categóricos. Os níveis de significância foram considerados em 5% (p≤0.05). 

Os testes estatísticos foram realizados utilizando o programa © GraphPad Prism 8.0 (San 

Diego, EUA). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Caracterização da amostra 

 

 

A amostra deste estudo consistiu em 13 casos de cisto dentígero, 13 casos de tumor 

odontogênico queratocístico e 17 casos de ameloblastoma, totalizando 43 espécimes 

analisados. Nos casos diagnosticados como cisto dentígero, 61,54% acometeram o sexo 

feminino e 38,46% o sexo masculino. Com relação à cor da pele, 84,62% dos pacientes eram 

brancos e 15,38% negros, com uma média de idade no momento do diagnóstico de 30,4 ± 

23,01 (média ± desvio padrão), variando entre 6 e 83 anos. No que diz respeito à localização, 

76,92% dos casos de cisto dentígero estavam localizados na mandíbula e 23,08% na maxila. 

No grupo de casos de tumor odontogênico queratocístico, 69,23% eram do sexo 

masculino e 30,77% do sexo feminino, com uma média de idade de 33,9 ± 18,3 (média ± 

desvio padrão) no momento do diagnóstico, variando entre 3 e 67 anos. Além disso, 76,92% 

dos pacientes eram brancos, 7,69% negros e em 15,38% dos casos (n=2) a cor da pele não foi 

informada. As lesões estavam localizadas na mandíbula em 69,23% dos casos, na maxila em 

15,38% e, em outros 15,38% não havia informação sobre a localização da lesão nas fichas de 

encaminhamento de exame. Em nenhum dos casos havia informação sobre síndrome. 

Já para casos diagnosticados como ameloblastoma, 58,82% acometeram o sexo 

feminino e 41,18% o sexo masculino. Desses pacientes, 52,94% eram brancos, 35,29% negros 

e em 11,76% (n=2) dos casos a cor da pele não foi informada. A média de idade no momento 

do diagnóstico foi de 28,8 ± 15,6 (média ± desvio padrão), variando entre 15 e 68 anos. Em 

relação a localização da lesão, 88,24% dos casos foram localizados na mandíbula. Em 11,76% 

dos casos a localização não foi informada.  

Os resultados das variáveis clínicas e demográficas categóricas para todos os casos 

do estudo estão tabela 5.1. 
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Tabela 5.1 – Características clínicas e demográficas dos casos deste estudo 

 

Fonte: O autor, a partir dos dados coletados no Serviço de Patologia Cirúrgica da FOUSP. 

 

 

5.2 Imuno-histoquímica para ALDH1 

 

 

A expressão da proteína ALDH1 no componente epitelial das lesões odontogênicas 

estudadas nesta pesquisa foi principalmente citoplasmática, com alguns casos apresentando 

imunomarcação em núcleo. A imunoexpressão desse marcador foi avaliada em áreas 

significativas por três avaliadores independentes, cegos para toda as demais informações dos 

casos. Pode-se observar variações na intensidade de marcação das células entre as lesões 

estudadas. 

Nos cistos dentígeros a imunoexpressão do ALDH1 foi evidenciada em 12 dos 13 

casos do estudo, tendo sido a expressão apenas citoplasmática. As células positivas estavam 

presentes em todas as camadas do epitélio em 8 casos. Nos outros 4 casos que se mostraram 

positivos, a imunomarcação estava presente nas camadas suprabasais, mas não era vista na 

camada basal do epitélio que compunha a lesão. Com relação aos escores recebidos na 

avaliação semiquantitativa: 1 caso foi escore (-) (7,7%), 3 casos receberam escore (+) (23,1%), 

6 casos foram escore (++) (46,1%) e 3 casos escore (+++) (23,1%). 

Cisto dentígero

(n = 13)

Tumor odontogênico 

queratocístico

(n = 13)

Ameloblastoma

(n = 17)

Sexo - n (%) Masculino 5 (38.46%) 9 (69.23%) 7 (41.18%)

Feminino 8 (61.54%) 4 (30.77%) 10 (58.82%)

Cor da pele - n (%) Branca 11 (84.62%) 10 (76.92%) 9 (52.94%)

Negra 2 (15.38%) 1 (7.69%) 6 (35.29%)

Não Informado 0 (0%) 2 (15.38%) 2 (11.76%)

Idade - n (%) 0-10 anos 1 (7.69%) 1 (7.69%) 0 (0%)

11-20 anos 2 (15.38%) 2 (15.38%) 6 (29.41%)

21-30 anos 3 (23.08%) 3 (23.08%) 5 (23.53%)

31-40 anos 1 (7.69%) 1 (7.69%) 0 (0%)

41-50 anos 1 (7.69%) 4 (23.08%) 3 (17.65%)

51-60 anos 0 (0%) 1 (7.69%) 0 (0%)

61-70 anos 0 (0%) 1 (7.69%) 1 (5.88%)

71-80 anos 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

81-90 anos 1 (7.69%) 0 (0%) 0 (0%)

>90 anos 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Não Informado 4 (30.77%) 0 (0%) 2 (11.76%)

Localização anatômica - n (%) Mandíbula 10 (76.92%) 9 (69.23%) 15 (88.24%)

Maxila 3 (23.08%) 2 (15.38%) 0 (0%)

Não Informado 0 (0%) 2 (15.38%) 2 (11.76%)
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A imunomarcação de ALDH1 foi observada em 100% dos casos (13 casos) de tumor 

odontogênico queratocístico. A distribuição da coloração nas diferentes camadas do epitélio 

que compõe esta lesão, variou entre os casos do estudo. O padrão de marcação predominante 

para os tumores odontogênicos queratocístico foi todas as camadas suprabasais positivas e 

eventuais células positivas na basal, padrão esse visto em 9/13 casos (69,2%). Outros 2 casos 

(15,4%) mostraram positividade de todas as camadas suprabasal e camada basal negativa e os 

2 casos restantes (15,4%) mostram positividade em todas as células de todas as camadas. 

Quanto à avaliação semiquantitativa, 5 casos (38,5%) receberam escore (++) e os outros 8 

casos (61,5%) receberam escore (+++).  

A imunoexpressão do ALDH1 foi irregular nos casos de ameloblastoma deste estudo. 

Um total de 7 casos (41,2%) foram positivos e 10 foram totalmente negativos para o marcador. 

A coloração foi citoplasmática e na maioria das vezes fraca nas regiões centrais das ilhas com 

células epiteliais, e por vezes, nas células colunares periféricas. Destaca-se que todos os casos 

imunopositivos apresentavam extensas áreas negativas. Na avaliação semiquantitativa os 

casos ficaram divididos nos escores como segue: 10 casos receberam escore (-) (58,8%), 4 

casos receberam escore (+) (23,5%), 3 casos receberam escore (++) (17,6%) e nenhum caso 

recebeu escore (+++). 

Todos da imuno-histoquímica para ALDH1 para cada um dos casos estão no quadro 

5.1. A tabela 5.2 sumariza os resultados da avaliação semiquantitavida para cada grupo e 

apresenta os resultados da comparação estatística. Houve diferença significativa na expressão 

do marcador ALDH1 entre os grupos cisto dentígero x tumor odontogênico queratocístico 

(P=0,0108) e tumor odontogênico queratocístico x ameloblastoma (P<0,0001).  
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Quadro 5.1 – Médias dos resultados para Ki67, escores para ADLH1 e padrão de marcação para 

ALDH1 

 
 CASO Ki67s ALDH1 PADRÃO DE MARCAÇÃO ALDH1 

C
IS

T
O

 D
E

N
T

ÍG
E

R
O

 

1 1 ++ todas as camadas 
2 4 + todas as camadas 
3 12 + camadas suprabasais 
4 12 + camadas suprabasais 
5 0 ++ todas as camadas 
6 8 +++ todas as camadas 
7 0 +++ todas as camadas 
8 3 - - 
9 17 ++ todas as camadas 

10 2 +++ todas as camadas 
11 0 ++ camadas suprabasais 
12 37 ++ camadas suprabasais 
13 58 ++ todas as camadas 

    

T
U

M
O

R
 O

D
O

N
T

O
G

Ê
N

IC
O

 

Q
U

E
R

A
T

O
C

ÍS
T

IC
O

 

14 25 ++ camadas suprabasais e eventuais células na basal 
15 153 +++ camadas suprabasais e eventuais células na basal 
16 69 +++ camadas suprabasais e eventuais células na basal 
17 8 ++ camadas suprabasais e eventuais células na basal 
18 71 +++ camadas suprabasais e eventuais células na basal 
19 86 +++ camadas suprabasais e eventuais células na basal 
20 73 +++ todas as camadas 
21 87 +++ todas as camadas 
22 30 ++ camadas suprabasais   
23 65 +++ camadas suprabasais 
24 23 ++ camadas suprabasais e eventuais células na basal 
25 25 +++ camadas suprabasais e eventuais células na basal 
26 57 ++ camadas suprabasais e eventuais células na basal 

     

A
M

E
L

O
B

L
A

S
T

O
M

A
 

27 9 ++ células isoladas com metaplasia escamosa 
28 4 + células isoladas 
29 5 - - 
30 3 - - 
31 0 + células isoladas no centro das ilhotas 
32 10 - - 
33 9 - - 
34 4 - - 
35 1 - - 
36 49 ++ células isoladas no centro das ilhotas 
37 4 - - 
38 11 + células isoladas no centro das ilhotas 
39 41 + células isoladas 
40 0 - - 
41 11 - - 
42 16 - - 
43 18 ++ células isoladas com metaplasia escamosa 

aMédia para cada caso do estudo; (-) negativo, (+) menos de 10% das células positivas, (++) entre 10 e 

50% das células positivas,  (+++) mais de 50% das células positivas.  

Fonte: O autor. 
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Tabela 5.2 – Resultados da avaliação semiquantitativa do ALDH1 para cada uma das lesões do estudo 

 

Escore Cisto dentígero (n=13) 
Tumor odontogênico 

queratocístico (n=13) 

Ameloblastoma 

(n=17) 

Negativo - 7,67% (n=1) 0 % (n=0) 58,8 % (n=10) 

< 10% + 23,1 % (n=3) 0 % (n=0) 23,5 % (n=4) 

10 - 50% ++ 46,1 % (n=6) 38,5 % (n=5) 17,6 % (n=3) 

>50%  +++ 23,1 % (n=3) 61,5 % (n=8) 0 % (n=0) 

     

Teste qui-quadrado de Pearson 

Cisto 

dentígero 

X 

TOQ 

P= 0,1328 

Cisto dentígero 

X 

Ameloblastoma 

P= 0,0108 * 

TOQ 

X 

Ameloblastoma 

P <0,0001 * 

n= número de casos; (-) negativo, (+) menos de 10% das células positivas, (++) entre 10 e 50% das células 

positivas, (+++) mais de 50% das células positivas; TOQ: tumor odontogênico queratocístico; *Estatisticamente 

significante para P<0,05.  

Fonte: O autor. 

 

 

A figura 5.1 mostra fotomicrografias de cada uma das lesões deste estudo 

exemplificando os principais padrões de marcação encontrados para o ALDH1. 
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Figura 5.1 – Fotomicrografias representativas mostrando o padrão de marcação para o 

ALDH1. A: cisto dentígero; B: tumor odontogênico queratocístico, C: 

ameloblastoma. Aumento de 400x 

 

Fonte: O autor. 
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5.3 Imuno-histoquímica para Ki67 

 

 

Dos 43 casos deste estudo apenas 5 foram totalmente negativos para o marcador 

Ki67, sendo 3 casos de cisto dentígero e 2 de ameloblastoma. Todos os casos de tumor 

odontogênico queratocístico apresentaram alguma proporção de células positivas para o 

marcador. Este é um marcador nuclear. A análise das médias das contagens de células 

positivas em 3 campos de 400x estão apresentadas no quadro 5.1.  

Dez dos casos de cisto dentígero (76,9%) foram positivos para Ki67 as células 

positivas estavam distribuídas principalmente na camada basal. O gráfico 5.1 mostra a 

comparação das médias das contagens de células positivas para o Ki67 nos casos de cisto 

dentígero, além do desvio padrão. A figura 5.2 apresenta fotomicrografias de cistos dentígeros 

exibindo células positivas para o Ki67. 

 

 

Gráfico 5.1 – Mediana, maior e menor valor das contagens de células positivas 

para Ki67 nos casos de cisto dentígero 

 

Casos de cisto dentígero 

Fonte: O autor 
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Figura 5.2 – Fotomicrografias representativas que exemplificam a imunoexpressão de Ki67 em casos de 

cisto dentígero (400x) 

 

Fonte: O autor 

 

 

O padrão de marcação para o tumor odontogênico queratocístico mostrou células 

positivas predominantemente nas camadas suprabasais do epitélio que compunha a lesão 

(Figura 5.3). Núcleos positivos na camada basal estavam ocasionalmente presentes. O gráfico 

5.2 mostra a comparação das maior e menor valor e mediana das contagens de células 

positivas para o Ki67 nos casos de tumor odontogênico queratocístico. A figura 5.3 apresenta 

fotomicrografias de tumor odontogênico queratocístico exibindo células positivas para o 

Ki67. 

 

  



55 

 

Gráfico 5.2 – Mediana, maior e menor valor das contagens de células positivas para 

Ki67 nos casos de tumor odontogênico queratocístico 

 

Casos de tumor odontogênico queratocístico 
 

Fonte: O autor. 

 

 

Figura 5.3 – Fotomicrografias representativas que exemplificam a imunoexpressão de Ki67 em casos de 

tumor odontogênico queratocístico (400x) 

 

Fonte: O autor 

 

 

Nos casos de ameloblastoma, um total de 15 (88,2%) mostrou positividade para o 

marcador. Os núcleos positivos eram predominantes nas camadas de células colunares 

periféricas das ilhas, e apenas em alguns casos foram observadas células coradas nas áreas 

centrais das ilhas epiteliais. A maioria dos cortes de tecido que continha células positivas 

apresentavam marcação nas células periféricas, talvez porque são conhecidas por refletirem 
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na atividade de crescimento do ameloblastoma. O gráfico 5.3 mostra a comparação das 

Mediana, maior e menor valor das contagens de células positivas para o Ki67 nos casos de 

ameloblastoma e a figura 5.4 apresenta fotomicrografias de ameloblastomas com células 

positivas para o Ki67. 

 

 

Gráfico 5.3 – Mediana, maior e menor valor das contagens de células positivas para 

Ki67 nos casos de ameloblastma 

 

Casos de ameloblastoma 

*Diferença estatisticamente significante (P=0,0385) e **P=0,0385.  

Fonte: O autor. 

 

 

Figura 5.4 – Fotomicrografias que exemplificam a imunoexpressão de Ki67 em casos de ameloblastoma 

(400x) 

 

Fonte: O autor. 
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Amelo-

blastoma 

 

O gráfico 5.4 mostra a comparação entre as médias de células positivas para Ki67 

nas três lesões deste estudo e revela que houve diferença estatística entre essas médias na 

comparação do tumor odontogênico queratocístico com o cisto dentígero (P=0,0003) e com o 

ameloblastoma (P=0,0006).  

 

 

Gráfico 5.4 – Comparação entre as médias. Mediana, maior e menor 

valor de células positivas para Ki67 nas três lesões 

 

 

 

 

*Estatisticamente significante (P=0,0003) e ** P=0,0006. TOQ: tumor 

odontogênico queratocístico.  

Fonte: O autor. 
 

 

  

Cisto 

dentígero 

TOQ 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

No presente trabalho, o marcador de CTT ALDH1 foi utilizado com o intuito de 

detectar a presença dessas células em diferentes lesões de origem odontogênica. Nosso estudo 

foi composto por uma série de 43 casos de lesões odontogênicas, sendo 13 casos de cisto 

dentígero, 13 casos de tumor odontogênico queratocístico e 17 casos ameloblastoma. Pouco 

ainda se sabe sobre a presença de células-tronco tumorais nessas lesões, e apesar de alguns 

trabalhos explorarem a presença de células-tronco, não há ainda estudos utilizando o 

ALDH1como marcador. Ainda, utilizamos na amostra o marcador de proliferação Ki67 para 

avaliar o índice de proliferação dessas lesões. 

No geral, a expressão do ALDH1 se mostrou variável nas diferentes lesões, sendo 

positivo para a maioria dos casos dentro dos grupos estudados. Não foi possível estabelecer 

uma associação entre a marcação o ALDH1 e a agressividade das lesões estudadas. Nos 

grupos de estudo, o tumor odontogênico queratocístico e o cisto dentígero demonstraram forte 

expressão para o ALDH1, enquanto a maioria dos casos de ameloblastoma mostraram mínima 

ou nenhuma expressão deste marcador. Na avaliação da capacidade proliferativa das lesões, 

avaliadas pela expressão de Ki67, apesar da presença na maioria das lesões dentro dos grupos, 

notou-se variabilidade da expressão de marcação entre as diferentes lesões, além da expressão 

variável e pouco homogênea entre os casos estudados. O Ki67 foi expresso em quase todos os 

casos, exceto em 3 casos de cisto dentígero e 2 casos de ameloblastoma. 

Neste estudo, observamos no cisto dentígero uma imunoexpressão citoplasmática do 

ALDH1, o que pode indicar que o epitélio do cisto abriga muitas células com características 

de células-tronco. Estudos anteriores mostraram que o cisto dentígero expressou 

consistentemente SOX2 positivo de forma semelhante as lesões ameloblásticas, incluindo o 

carcinoma ameloblástico, indicando o seu papel na manutenção da renovação fisiológica da 

mucosa (91). Assim, observou-se a expressão do SOX2 fortemente positivo na camada basal 

do epitélio do cisto dentígero e nesse contexto, a coloração desse anticorpo não foi indicativo 

de células-troncos neoplásicas. 

O cisto dentígero se desenvolve a partir dos remanescentes epiteliais da 

odontogênese, que são estimulados a proliferar. Esses epitélios são imaturos e pouco 

diferenciados, e contém células-tronco. De acordo com alguns autores, as células do epitélio 

do órgão do esmalte e do epitélio juncional da gengiva demonstram o potencial de células-

troncos epiteliais e por sua vez podem atuar na formação de cistos odontogênicos (92,93). 



60 

 

Dada a natureza não neoplásica do cisto dentíngero,  a marcação do ALDH1 pode indicar a 

presença de células-tronco indiferenciadas, com de manutenção da homeostase tecidual e com  

e potencial de ajudar na formação do cisto.  

Para o tumor odontogênico queraticístico o ALDH1 se apresentou significantemente 

expresso nas diferentes camadas do revestimento epitelial. Esta é uma lesão odontogênica 

conhecida por sua agressividade e taxa de recorrência após o tratamento (2-5,31,90). Em 2017, 

a OMS reclassificou o tumor queratocístico odontogênico de volta para a categoria dos cistos 

odontogênicos de desenvolvimento, porém ainda não há uma concordância na literatura 

quanto a real natureza desta lesão. (17). Quanto a proliferação, já foi visto que o tumor 

odontogênico queratocístico apresenta alta expressão para marcadores de proliferação celular, 

sendo essa expressão comparativamente mais elevadas do que outros cistos dos maxilares.  

(94,95). As células em proliferação são observadas em todas as camadas do revestimento 

epitelial e não se limita apenas a camada basal como no cisto dentígero e radicular (96-98).  

No presente estudo, a expressão de imunomarcação do ALDH1 no tumor 

odontogênico queratocístico foi equivalentemente forte nas diferentes camadas do epitélio que 

compõe esta lesão e a imunopositividade variou entre as amostras. A principal localização do 

ALDH1 foi citoplasmática nas camadas de células suprabasais, e em alguns casos observamos 

a marcação nuclear em raras células na camada basal. Nos casos estudados, nove apresentaram 

positividade para ALDH1 nas células da camada suprabasal com eventuais células positivas 

na camada basal. Comparativamente, em um estudo que avaliou a presença de células-tronco 

no epitélio do tumor odontogênico queratocístico, viu-se que a expressão dos marcadores de 

CTT OCT4 e CD44 foi vista tanto nas células das camadas basais quanto nas células das 

camadas suprabasais, semelhante aos nossos resultados (74). 

A camada basal do epitélio no tumor odontogênico queratocístico se apresenta 

microscopicamente com células colunares e com polaridade invertida que se assemelham aos 

pré-ameloblastos no órgão do esmalte em desenvolvimento, sugerindo que essas células 

possam, apresentar diferenciação ameloblástica (99-102). Essa característica pode indicar que 

a ausência ou pouca marcação do ALDH1 tenha relação com a diferenciação celular dessa 

camada que induz a perda do fenótipo que caracteriza as células-tronco.  

O epitélio de revestimento da mucosa oral é do tipo pavimentoso estratificado, tendo 

como principais constituintes celulares do tecido os queratinócitos. Além dos queratinócitos, 

esses epitélios também contêm uma minoria de células, como melanócitos, células de 

Langerhans, células de Merkel e células inflamatórias transitórias (103). O epitélio da mucosa 

é organizado em estratos celulares, sendo geralmente na camada basal que ocorre a 



61 

 

proliferação celular para fornecer novas células que sofrem diferenciação à medida que se 

movem para os demais estratos (103,104). Esses epitélios são caracterizados pela rápida 

renovação celular, relacionado à presença e à dinâmica das células-tronco epiteliais, 

conferindo notável potencial regenerativo ao tecido. Essas células-tronco dos queratinócitos 

orais estão localizadas na camada de células basais (103-105). 

Na camada basal dos epitélios, a célula-tronco que vai formar os queratinócitos inicia 

o processo por meio de divisão celular assimétrica, que resultará em uma outra célula-tronco, 

idêntica à célula-tronco inicial, e uma célula progenitora, também chamada de "célula 

transiente amplificadora", sendo essa dotada de grande potencial proliferativo. (106,107). 

Embora no epitélio essas células progenitoras estejam localizadas na camada basal, elas 

podem se estender para as regiões suprabasais da mucosa oral (105-107).  

O epitélio de revestimento do tumor odontogênico queratocístico, histologicamente 

apresenta semelhanças estruturais ao epitélio de revestimento da mucosa oral, já sendo 

relacionada sua origem com a do epitélio primordial que forma a mucosa. O epitélio desta 

lesão odontogênica contêm muitas células diferenciadas com alta taxa proliferativa, com 

formação de paraqueratina, característica essa não vista nos demais tumores odontogênicos 

de origem epitelial (102). Visto a semelhança estrutural entre o epitélio da mucosa e o epitélio 

do tumor odontogênico queratocístico, alta expressão do ALDH1 na camada de células 

suprabasais esteja relacionado com as células progenitoras, enquanto a positividade nuclear 

em algumas células esporádicas na camada basal corresponda as efetivamente às células-

tronco, cujo fenótipo ainda não está totalmente esclarecido. 

Em contraste com o tumor odontogênico queratocístico, nossos dados mostraram que 

no amelolastoma no ALDH1 é minimamente expresso em uma minoria dos casos. O padrão 

de marcação na maioria das vezes foi nas células isoladas no centro das ilhotas e nas células 

colunares periféricas.  No ameloblastoma, diferentes estudos confirmaram a expressão de 

células-tronco em diferentes locais (74,75,108). Enquanto as células-tronco são sugeridas para 

estarem localizadas nas camadas periféricas (7), outro estudo demostra a imunoexpressão de 

marcador de células-tronco p75NTR principalmente nas áreas das ilhas com células arranjadas 

frouxamente (109). Outros estudos também observaram os indicadores de células-tronco tanto 

nas células colunares periféricas quanto nas regiões que se assemelham ao retículo estrelado 

(74,75,109). Kumamoto et al. (110) evidenciaram que a imunoexpressão de telomerase em 

ameloblastoma foi positiva em todos os casos, sendo a expressão desse anticorpo detectada 

na maioria das células colunares periféricas, enquanto apenas algumas células esporádicas 

foram expressas nas áreas centrais das ilhas.  
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Segundo autores, o ameloblastoma tem um perfil de expressão gênica que reflete a 

diferenciação da lâmina dentária em direção aos estágios do desenvolvimento do dente 

(capuz/campânula), isso com base nos fatores de transição específicos do epitélio dentário 

(111). De acordo com esse contexto e juntamente com nossos achados, a expressão limitada 

do ALDH1 em ameloblastomas, pode estar relacionada com as características morfológicas e 

moleculares que se assemelham aos tecidos da odontogênese. 

Devido às suas características histológicas e localizações mandibulares, acreditam-

se que a maioria dos ameloblastomas derivam dos remanescentes epiteliais dentais (8). Alguns 

autores, já identificaram células-tronco e células progenitoras em diversos tecidos e órgãos 

epiteliais, incluindo nos dentes. Juuri et al. (8) mostraram que o marcador de célula-tronco 

SOX2 é altamente expresso tanto nos ameloblastomas quanto na lâmina dentária. Além disso, 

também foi detectado no epitélio em brotamento na região distal dos terceiros molares. Assim, 

acredita-se que o epitélio indiferenciado do ameloblastoma tem uma grande quantidade de 

células-tronco. Com isso, a marcação do ALDH1 pode refletir na diferenciação da lâmina 

dentária em direção ao estágio de capuz e campânula do desenvolvimento do dente. A 

imunomarcação escassa nas células isoladas no centro das ilhotas e nas células colunares 

periféricas pode indicar que essas células são células-tronco neoplásicas diferenciadas. 

Nossos dados mostram que o ALDH1 é significantemente mais expresso no tumor 

odontogênico queratocístico, em comparação com o cisto dentígero e ameloblastoma. Esses 

achados são semelhantes ao que foi observado por Heikinheimo et al. (111) observaram que 

a expressão do marcador de CTT SOX2 é diferente entre o tumor odontogênico queratocístico 

e amelobastma porque em conjunto, o perfil de expressão do ameloblastoma expressa genes 

ligados a identidade do epitélio dentário, enquanto o tumor odontogênico queratocístico 

expressa aqueles mais em linhas com os queratinócitos em diferenciação. Monroy et al. (74), 

encontraram positividade para os marcadores de CTT (CD44 e OCT4) em todos os casos de 

tumor odontogênico queratocístico e ameloblastoma. A análise da expressão do OCT4 não 

relevou diferenças estatisticamente significativas entre as duas lesões. No entanto, a expressão 

do CD44 houve diferença significativa, demonstrando que o tumor odontogênico 

queratocístico apresentou maior imunoexpressão em relação ao ameloblastoma. 

Baseado nesse contexto, Silva et al. (108) compararam a expressão imuno-

histoquímica dos marcadores de célula-tronco em espécimes de tumor odontogênico 

queratocístico e ameloblastoma. A expressão dos anticorpos foi mais intensa no tumor 

odontogênico queratocístico. Assim, sugeriram que a expressão fraca ou ausente dos 

marcadores de células-tronco em espécimes de ameloblastoma, pode implicar que este tumor 
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odontogênico em particular apresente outra via molecular responsável por conservar o seu 

comportamento neoplásico. 

A expressão aberrante de marcadores de células-tronco tem sido observada em 

diversos tipos de neoplasias. Recentemente em uma análise comparativa viu-se uma expressão 

significante tanto para SOX2, quanto para OCT4, em vários tipos de cistos e tumores 

odontogênicos (112). A maioria dos casos do tumor odontogênico queratocísticos 

expressaram fortemente para SOX2, principalmente nas células da camada suprabasal. Em 

contraste, a expressão deste anticorpo foi limitada apenas em células isoladas das ilhotas 

centrais do amaleblastoma, e quase todos os casos de cisto dentígero mostrou-se coloração 

positiva em grande parte do epitélio cístico que compõe esta lesão. Esses dados indicam 

similaridade com os achados do presente estudo.  

Diante dos nossos dados, não conseguimos achar uma relação direta entre a marcação 

e o padrão biológico dessas lesões. Não há como dizer que a expressão do ALDH1 nessas 

lesões odontogênicas demonstre ser indicativo de agressividade. Tendo em vista que o cisto 

dentígero teve uma marcação similar ao tumor odontogênico queratocístico e maior do que o 

ameloblastoma. Porém, é interessante notar que nenhum estudo estudou o enfoque desses 

marcadores de células-tronco com a interação da biologia dessas células.  

Quanto ao Ki67, os núcleos foram positivos significativamente maiores no 

revestimento epitelial do tumor odontogênico queratocístico do que no cisto dentígero e no 

ameloblastoma. No cisto dentígero, a maioria das células positivas estavam localizadas 

principalmente na camada de células basais. Todos os casos do tumor odontogênico 

queratocístico apresentaram núcleos positivos especialmente distribuídos na camada de 

células suprabasais com alguns núcleos Ki67 positivos na camada de células basais.  Esses 

resultados indicam que o tumor odontogênico queratocístico tem uma atividade proliferativa 

intrínseca mais significantemente maior do que a do cisto dentígero.  

Outros estudos são consistentes com esses achados, e mostraram que as camadas de 

células suprabasais no revestimento epitelial do tumor odontogênico queratocístico têm uma 

maior atividade proliferativa quando comparadas com a camada de células basais e quando 

comparadas com os outros revestimentos epiteliais de outros cistos odontogênicos (96-98). 

Esse fenômeno pode ocorrer devido aos diferentes padrões de proliferação e manutenção do 

tumor odontogênico queratocístico (113). Além disso, um processo único de proliferação e/ou 

de diferenciação celular no epitélio pode existir no tumor odontogênico queratocístico, onde 

as células basais parecem assumir algumas características de pré-ameloblastos (99,100).  
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A expressão para o Ki67 já foi analisada em lesões odontogênicas, e, assim como nos 

nossos achados o tumor odontogênico queratocístico apresentou marcação mais expressiva do 

que em relação ao cisto dentígero (94). No entanto, em discordância com nossos achados, 

Živković e colaboradores (114) relataram que a nível de expressão do marcador de 

proliferação Ki67 no tumor odontogênico queratocístico era menor do que no cisto dentígero, 

esse achado foi explicado por ter sido avaliado apenas na camada suprabasal. Em uma outra 

análise viu-se que, semelhante aos nossos achados, ao ser avaliado na camada basal e 

suprabasal o nível de proliferação celular foi utilizando Ki67 foi no tumor odontogênico 

queratocístico em comparação com outros cistos odontogênicos (95).  

Nos casos de ameloblastoma, um achado interessante deste e de estudos anteriores 

(115-117) é que se observou que os núcleos positivos estavam predominantes nas camadas de 

células colunares periféricas, consideradas zonas de proliferação, e apenas alguns casos foram 

observados núcleos Ki67 positivos nas áreas de células centrais das ilhas epiteliais. Isso sugere 

que o crescimento dos ameloblastomas é produzido pela expansão periférica dos folículos e 

que esse padrão de proliferação possivelmente indica algum grau de atividade maturacional 

central, como também foi apontado por Sandra et al. (118). Curiosamente, em uma série de 

14 casos de ameloblastomas, Florescu et al. (119) demonstraram uma diferença significativa 

na expressão do antígeno Ki67 nas células colunares periféricas quando comparadas as células 

centrais das ilhas. 

Alguns estudos também compararam a expressão do Ki67 no tumor odontogênico 

queratocístico e no ameloblastoma, demonstraram um índice de proliferação 

significativamente maior no tumor odontogênico queratocístico (120-123), enquanto um 

estudo relatou o contrário, uma proliferação significativamente de maior índice no 

ameloblastoma (124). Estudos comparando o índice de proliferação entre cistos dentígeros e 

ameloblastoma têm gerado resultados conflitantes. Gadbail e colaboradores (124) 

encontraram um índice de marcação do Ki67 significativamente maior em ameloblastomas do 

que em cistos dentígeros. No entanto, em um outro estudo por de Vicente et al. (120) 

demonstraram que a expressão do antígeno Ki67 foi maior nos cistos dentigeros do que nos 

ameloblastomas (109). Resultados conflitantes podem refletir em diferenças nos marcadores 

e critérios utilizados para avaliação do índice de proliferação celular. 

ALDH1 e Ki67 exibiram escores mais altos e correlações mais fortes em seus níveis 

de expressão em amostras do tumor odontogênico queratocístico do que as amostras de cisto 

dentígero e ameloblastoma no presente. No entanto, os resultados não refletem em uma 

semelhança nos níveis de expressão, padrão de marcação e correlação do ALDH1 e KI67 no 
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epitélio odontogênico das lesões odontogênicas estudadas. Acreditamos que a expressão de 

ambos os marcadores possa estar relacionada particularmente com as diferenças clínicas e 

comportamentos, como também na capacidade proliferativa e antiapoptótica do epitélio das 

lesões odontogênicas 

Por fim, diante a carência de estudos, ainda há muito a ser explorado sobre o papel 

do ALDH1 e Ki67 na natureza biológica dos mais variados cistos e tumores odontogênicos. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

As evidências encontradas no presente estudo permitem as seguintes conclusões: 

 

• Observou-se a imunoexpressão do ALDH1 nas células epiteliais das três lesões 

estudadas, este achado sugere a presença de células com perfil de células-tronco nestas 

lesões odontogênicas epiteliais benignas. 

• A imunoexpressão do ALDH1 no tumor odontogênico queratocístico apresentou 

características de marcação diferentes das outras lesões. Em alguns casos a 

imunopositividade foi nuclear em células esporádicas da camada basal, sugestivas de 

possíveis células-tronco com fenótipo tumoral. 

• O marcador de células-tronco tumorais ALDH1 não indica agressividade entre as lesões 

odontogênicas estudadas, tendo em vista a similaridade na expressão entre o tumor 

odontogênico queratocístico e cisto dentígero e a mínima ou nenhuma expressão de 

imunopositividade nas amostras dos ameloblastomas. 

• As altas expressões do KI67 no epitélio de revestimento do tumor odontogênico 

queratocístico estão de acordo com o seu comportamento clínico agressivo e a alta taxa 

de recorrência. 

• Foi evidenciada diferença estatisticamente significativa na imunoexpressão do Ki67 

entre o tumor odotongênico queratocístico quando comparados ao cisto dentígero e 

ameloblastoma. 

• A expressão do ALDH1 e do Ki67 no tumor odontogênico queratocístico pode ter 

relação com as características clínicas e histopatológicas específicas. Embora a 

expressão imuno-histoquímica de apenas dois marcadores seja insuficiente para 

comprovar que o tumor odontogênico queratocístico é um tumor cístico.  
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