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RESUMO 

 

 

Silva MJCN. Análise da expressão de marcadores de células-tronco tumorais em 
queilite actínica e carcinoma epidermoide de lábio [dissertação]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017. Versão Original. 
 

 

A hipótese das células-tronco tumorais vem ganhando destaque como um dos 

principais modelos para explicar a formação de neoplasias malignas. CD44, ALDH1 e 

p75NTR são alguns dos marcadores usados com êxito para separar a subpopulação 

de células-tronco tumorais, mas sua expressão imuno-histoquímica nunca foi 

estudada em lesões de lábio causadas pela radiação ultravioleta (UV).  O objetivo 

deste estudo foi avaliar a expressão de CD44, ALDH1 e p75NTR em lábio normal 

(LN), queilite actínica (QA) e carcinoma epidermoide de lábio (CEL), além de estudar 

a expressão de p53 e correlacioná-la com a expressão dos marcadores de células-

tronco tumorais. Para isso, foram selecionados blocos de material parafinado 

provenientes do serviço de patologia oral, resultando em 4 casos de LN, 43 casos de 

QA, subdivididos de acordo com o grau de displasia, e 20 casos de CEL. Os casos 

foram submetidos à reação imuno-histoquímica. Todos os casos foram positivos para 

CD44, com expressão membranosa e padrão de marcação praticamente invariável 

entre os grupos de QA e CEL (p=0,09). Os casos de LN foram negativos para o 

ALDH1; 51,1% e 55,5 % dos casos de QA e CEL, respectivamente, forma positivas 

para o ALDH1. A marcação era citoplasmática, geralmente em poucas células. Não 

houve diferença na expressão de ALDH1 entre os graus de displasia epitelial (p=0,37) 

e quando CEL era comparado à QA (p=0,9). Todos os casos de LN foram positivos 

para p75NTR; 95,3% e 80% dos casos de QA e CEL foram positivos para p75NTR. A 

expressão era membranosa/citoplasmática em LN e QA, em camada basal e 

parabasal, e citoplasmática em CEL, na região periféricas das ilhas. Houve diferença 

na expressão de p75NTR entre os grupos de displasia epitelial (p<0,001), mas não 

entre QA e CEL (p=0,4). Todos os casos de LN e QA foram positivos para p53; 80%   



dos casos de CEL foram positivos. A expressão foi nuclear apenas, mas não houve 

diferença na expressão de p53 entre os graus de displasia epitelial (p=0,33) e entre 

QA e CEL (0,24). Não houve correlação significativa entre CD44, ALDH1 e p75NTR, 

quando avaliados entre si, e não houve correlação entre p53 e os marcadores de 

células-tronco tumorais. Os marcadores de células-tronco tumorais estão presentes 

em lesões potencialmente malignas e malignas de lábio, porém suas expressões não 

variaram entre QA e CEL. A expressão de p75NTR variou entre os graus de displasia 

epitelial. 

 

 

Palavras-chave: Célula-tronco tumoral. Queilite actínica (QA). Carcinoma epidermoide 

de lábio (CEL). Fotocarcinogênese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

ABSTRACT 

 

 

Silva MJCN. Expression analysis of stem cell markers in actinic cheilitis and lip 
squamous cell carcinoma [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2017. Versão Original. 

 

 

Cancer stem cell hypothesis is becoming one of the main models to explain the 

generation of malignant neoplasms. CD44, ALDH1 and p75NTR are some of the 

markers successfully used to sort the subpopulation of cancer stem cells. However, 

their immunohistochemical expression were not studied in lip lesions caused by 

ultraviolet radiation (UV) so far. The aim of this study was to evaluate CD44, ALDH1 

and p75NTR expression in normal lip (NL), actinic cheilitis (AC) and lip squamous cell 

carcinoma (LSSC). We also evaluated p53 expression and its correlation with the 

expression of the stem cell markers. In order to do that, paraffin-embbeded cases were 

selected from the oral pathology service, giving a total of 4 cases of NL, 43 cases of 

AC and 20 cases of LSCC. Immunohistochemical staining was performed in all the 

sample. All cases were positive for CD44, showing a membranous staining and a 

pattern of expression almost invariable between the groups AC and LSSC (p=0,09). 

All cases of NL were negative for ALDH1; 51,1% of AC and 55,5% of LSCC were 

positive. It was observed cytoplasmic staining, usually in a few cells. The ALDH1 

expression showed no difference between the grades of epithelial dysplasia (p=0,37) 

and between AC and LSCC (p=0,9).  All cases of NL were positive for p75NTR; 95,3% 

of AC and 80% of LSCC were positive for p75NTR. We observed 

membranous/cytoplasmic staining in NL and AC in the basal and parabasal layer and 

cytoplasmic staining in LSCC in the peripheral layers of the tumor islands. P75NTR 

showed difference in the expression among the grades of epithelial dysplasia 

(p<0,001) but showed no difference between the groups AC and LSCC (p=0,4). All 

cases of NL and AC were positive for p53; 80% of LSCC were positive for p53. The 

protein showed nuclear expression with no difference among the grades of epithelial 

dysplasia (p=0,33) and between AC and LSCC (0,24). There was no significant 

correlation among CD44, ALDH1 and p75NTR was observed and no significant



correlation between p53 expression and the stem cell markers. The stem cell markers 

are present in potentially malignant and malignant lesions of the lip, but their 

expression show no variation between AC and LSCC. The expression of p75NTR 

varied between the grades of epithelial dysplasia. 

 

 

Keywords: Cancer stem cell. Actinic cheilitis (AC). Lip squamous cell carcinoma 

(LSCC). Photocarcinogenesis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Existem muitos modelos para explicar a formação de neoplasias malignas, 

mesmo porque existem vários tipos de tumores completamente diferentes uns dos 

outros. Contudo, boa parte dos tumores parece obedecer ao modelo proposto pela 

hipótese das células-tronco tumorais. Esse modelo sugere que existe uma hierarquia 

de funções das células no tumor, tal qual existe nos tecidos normais, e a célula-tronco 

tumoral estaria no topo dessa hierarquia. Basicamente, as células-tronco tumorais 

representariam uma pequena subpopulação de células com potencial ilimitado de 

replicação e capacidade de se autorrenovar, características que as diferenciam das 

demais células não-tumorigênicas, além da exclusiva capacidade de iniciar e 

sustentar o crescimento do tumor (1–3).  

É imprescindível reconhecer quais tumores obedecem a esse modelo, pois as 

células-tronco tumorais têm sido imputadas como as responsáveis pela recorrência 

dos tumores e resistência à terapia anti-câncer e, dessa forma, se tornam 

automaticamente o principal alvo terapêutico (4). Nas pesquisas atuais, essas 

populações tumorigênicas são separadas das demais com base na utilização de 

determinados marcadores, como o CD44, ALDH, CD133, CD34, p75NTR, entre 

outros, e o repertório de marcadores varia de acordo com o tecido em que o tumor se 

originou (5–10). Depois, ensaios in vitro e in vivo são realizados para confirmar as 

propriedades “tronco” da população separada, que geralmente demonstra alta 

expressão de fatores de transcrição relacionados à autorrenovação de células 

embrionárias, como o Sox2 e Oct4 (11). 

O câncer de cabeça e pescoço, incluindo cavidade oral, e o de pele não-

melanoma parecem obedecer a esse modelo de hierarquia tumoral (12,13). As células 

separadas por marcadores de células-tronco são mais tumorigênicas tanto in vitro 

como in vivo nessas neoplasias; além disso, a alta expressão de marcadores de 

células-tronco tem sido associada a um pior prognóstico (14). Contudo, o câncer de 

lábio sofre uma crise de identidade, uma vez que se origina de uma estrutura 

anatômica que nem é pele nem é mucosa oral e, embora seja bem provável que ele 
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siga esse modelo, não existem pesquisas que comprovem isso. Também não existem 

pesquisas que demonstrem a expressão proteica desses marcadores em queilite 

actínica, a lesão potencialmente maligna de lábio, e no próprio carcinoma epidermoide 

de lábio. Assim, é interessante verificar se existe alteração desses marcadores, ou 

mesmo se eles estão presentes, durante a fotocarcinogênese de lábio. 

  



21 

 

 
 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 FOTOCARCINOGÊNESE 

 

 

A fotocarcinogênese refere-se ao processo de transformação maligna de um 

tecido causado pela radiação ultravioleta (UV). Em qualquer população estudada, o 

câncer de pele do tipo não melanoma protagoniza a maior incidência entre todos os 

cânceres. Evidências robustas já comprovaram que o principal fator de risco para o 

desenvolvimento dessa neoplasia é a radiação solar (15), sendo que a exposição de 

longa duração está fortemente associada ao carcinoma epidermoide da pele.  

Basicamente, tudo que se sabe hoje sobre fotocarcinogênese vem de estudos 

sobre câncer de pele. No entanto, sabendo que a queilite actínica (QA) e o carcinoma 

epidermoide de lábio (CEL) também estão associados à radiação solar, o 

conhecimento da fotocarcinogênese vem sendo utilizado para a compreensão dessas 

lesões de interesse odontológico. Ambas as lesões, portanto, têm uma fisiopatologia 

mais similar à das lesões de pele dos que das lesões intraorais malignas e 

potencialmente malignas. 

 

 

2.1.1 Radiação UV 

 

 

A radiação solar é composta pela luz visível, radiação infravermelha e 

radiação UV. Esta última contém três espectros de energia, o UVA (320-400), o UVB 

(290-320 nm) e o UVC (200-290 nm). Somente as frações UVA e UVB alcançam a 

superfície da Terra e são absorvidos por cromóforos dos tecidos biológicos. Na pele 

esses cromóforos incluem o DNA, a melanina, aminoácidos, caroteno e ácido trans-

urânico, sendo o de maior importância na fotocarcinogênese o DNA (16).  
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A fração UVA compõe a maior parte da radiação ultravioleta, penetra mais 

profundamente na pele, porém é menos absorvida pelo DNA. Já a fração UVB é 

menos abundante, tem menor profundidade de penetração na pele, mas é a mais 

implicada na fotocarcinogênese, por ser mais facilmente absorvida pelo DNA (17). A 

radiação UVB é considerada mais mutagênica do que a UVA (18), porém ambas as 

frações estão envolvidas na patogênese do câncer. 

 

 

2.1.2 Radiação UV e os danos causados no DNA 

 

 

No DNA, a radiação UVB é absorvida e induz a formação de fotoprodutos em 

regiões do genoma contendo bases pirimidinas vizinhas: citosina-citosina (CC) ou 

citosina-timina (CT). Esses fotoprodutos podem ser o 6-4 pirimidina-pirimidona (6-4 

PP), isômeros de Dewar e o dímero de pirimidina ciclobutano (CPD). Este último, mais 

frequentemente produzido, é resultado da ligação covalente de duas bases pirimidinas 

vizinhas, mais precisamente da saturação da dupla ligação dos carbonos 5 de uma 

base e 6 de outra, com posterior formação de um anel unindo essas bases (19). 

A DNA polimerase não consegue interpretar as bases onde houve formação 

de dímeros e, por um mecanismo padrão do DNA, insere bases adenina (A) como 

complementares. Na duplicação semiconservativa seguinte, as bases A 

erroneamente pareadas serão agora pareadas com bases timina (T), constituindo as 

mutações com transições CT ou CCTT (20). Essas mutações são chamadas de 

mutação com assinatura UV. Os queratinócitos possuem sistemas de reparo capazes 

de remover tais lesões durante a replicação celular; no entanto, quando a maquinaria 

de reparo falha, tais lesões persistem e levam a erros de leitura durante a replicação 

celular (20). 

Dependendo da região genômica, muitas dessas mutações podem ser 

inócuas. O problema acontece quando elas ocorrem em genes participantes de vias 

de sinalização que controlam o destino da célula. Sabe-se, por exemplo, que 

mutações pontuais com assinatura UV foram extensivamente identificadas no gene 

TP53 (21,22). Diversos trabalhos mostram que tais mutações acontecem em estágios 
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iniciais da fotocarcinogênese, pois estão presentes também na pele de aparência 

normal e na queratose actínica, a lesão potencialmente maligna de pele causada pela 

exposição crônica à radiação ultravioleta (23,24). 

A principal contribuição da radiação UVA também é formação de fotoprodutos 

CPD, mas principalmente em bases pirimidinas TT adjacentes e em uma quantidade 

extremamente baixa, se comparada aos fotoprodutos produzidos por UVB (25). A 

radiação UVA também induz quebras de fita simples no DNA e geração de espécies 

reativas de oxigênio (ROs). A própria UVB e outros carcinógenos também podem 

produzir ROs e, logo, esses danos ao DNA não são exclusivos da fotocarcinogênese 

(26). 

 

 

2.2 LESÕES DE INTERESSE ODONTOLÓGICO CAUSADAS PELA EXPOSIÇÃO 

CRÔNICA À RADIAÇÃO UV 

 

 

A radiação UV, como visto anteriormente, pode provocar alterações genéticas 

e epigenéticas na pele, mas também em qualquer outra superfície corporal exposta 

ao sol. O vermelhão do lábio é um tecido exclusivo da espécie humana, que não é 

pele nem mucosa, mas que sofre também alterações causadas pela exposição 

crônica à radiação. Essa região anatômica é de particular interesse para o dentista, 

pois ela compõe o limite anterior da cavidade bucal. Os dermatologistas quase nunca 

inspecionam essa região e raramente incluem as lesões potencialmente malignas ou 

malignas do vermelhão em suas pesquisas e levantamentos epidemiológicos. Cabe 

ao dentista avaliar cuidadosamente essa região, identificando as duas principais 

alterações que podem surgir: a QA e o CEL. 
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2.2.1 Queilite actínica  

 

 

A QA é uma desordem potencialmente maligna do vermelhão do lábio, 

análoga à queratose actínica da pele. A região anatômica do vermelhão do lábio 

possui um revestimento epitelial mais fino, com menos camadas de queratina e menor 

quantidade de melanina quando comparada à pele, o que em teoria poderia tornar 

essa região mais suscetível à ação da radiação UV (27). Homens com idade 

avançada, de pele clara e com histórico de exposição solar de longa duração são 

tipicamente mais acometidos, sendo o lábio inferior a localização preferencial da lesão 

(28). 

As alterações clínicas na QA são variáveis e podem envolver toda a 

semimucosa labial ou apenas áreas focais. Tais modificações incluem placas brancas, 

atrofia epitelial, ressecamento, apagamento da zona entre semimucosa e pele, áreas 

ásperas, fissuradas e até ulceradas (29). Na avaliação histológica, a lâmina própria 

obrigatoriamente exibe elastose solar, acompanhada de um infiltrado inflamatório 

variável. O epitélio geralmente exibe hiperqueratose e atrofia, embora possa estar 

acantótico ou ulcerado. Apresenta também atipiasarquiteturais e citológicas que 

permitem classificar essa lesão de acordo com seu grau de displasia (28). 

O grau de displasia epitelial é uma informação útil, porém limitada para o 

manejo do paciente com uma desordem potencialmente maligna de boca. Supõe-se 

que quanto mais displásico, maior o risco de transformação. Contudo, é difícil saber o 

verdadeiro valor prognóstico da displasia epitelial (30). Os critérios de avaliação 

propostos pela OMS ou pelo sistema binário, definem quais são as alterações 

citológicas e arquiteturais que devem ser consideradas na avaliação das displasias 

epiteliais (31), mas na prática ainda deixam um terreno aberto para a interpretação 

subjetiva de cada patologista. Portanto, a falta de acurácia dos critérios morfológicos 

justifica a busca por marcadores confiáveis na evolução da QA para o CEL. 

Na literatura são descritas várias opções de tratamento para a QA, guiadas 

em parte pela informação fornecida no exame histopatológico. As modalidades mais 

conhecidas e com melhor nível de recomendação incluem a vermelhonectomia, 

criocirurgia, aplicação tópica de 5-Fluorouracil e Imiquimode, terapia fotodinâmica e 
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ablação com laser de CO2 (32). O acompanhamento clínico é imprescindível em todos 

os casos, bem como a restrição à exposição solar para prevenir o aparecimento novas 

lesões ou progressão de alterações no lábio afetado. 

 

 

2.2.2 Carcinoma epidermoide de lábio 

 

 

O CEL é uma neoplasia maligna que surge de queratinócitos do vermelhão do 

lábio. Além do fator etiológico distinto, em muitos sentidos essa neoplasia é diferente 

dos carcinomas epidermoides intraorais e semelhante ao carcinoma epidermoide da 

pele. O CEL tende a ser menos agressivo, causar menos metástases nos linfonodos 

cervicais e menor taxa de mortalidade (33). O aparente melhor prognóstico pode ser 

atribuído à localização das lesões, mais facilmente visualizadas e identificadas em 

estágios iniciais de desenvolvimento (34). 

Mesmo sendo uma neoplasia com comportamento e etiologia distintas do 

carcinoma epidermoide intraoral, os dados epidemiológicos oficiais do Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) agrupam ambas as lesões na mesma categoria (35). 

Segundo esse órgão, em 2016 estimam-se 15.490 novos casos de câncer da 

cavidade oral em homens e mulheres, respectivamente, sem distinguir o tipo de 

neoplasia ou a localização.  A pouca informação que existe sobre a prevalência dessa 

lesão no Brasil vem de estudos retrospectivos regionais com amostras pequenas 

(36,37). Nos levantamentos epidemiológicos globais, o lábio é o sítio acometido em 

50 % dos carcinomas epidermoides de boca na Austrália, mas a incidência no Brasil 

nem sequer é mencionada (38). A localização dessa lesão, em uma área de transição 

entre a pele e a mucosa labial, talvez faça com que ela seja esquecida nos 

levantamentos tanto da área médica quanto odontológica. 

O perfil da maioria dos pacientes acometidos por essa neoplasia, que é o 

mesmo observado para a QA, é o típico perfil do paciente com câncer de pele não 

melanoma (33). Geralmente, o lábio inferior é o mais acometido e apresenta uma 

úlcera crostosa indolor ou uma lesão exofítica que não cicatriza. Na avaliação 
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histológica, o CEL é composto por ilhas e cordões de queratinócitos com citoplasma 

eosinofílico e variados graus de pleomorfismo nuclear e celular, por vezes formando 

pérolas de queratina e queratinização individual de células. A invasão dos 

queratinócitos malignos é acompanhada de uma resposta inflamatória variável em 

uma lâmina própria com elastose solar (29). 

A ressecção cirúrgica do lábio ainda é o tratamento de escolha, acompanhada 

ou não de radioterapia. Tal modalidade responde por uma alta taxa de sobrevivência 

do paciente, estando a recorrência do tumor associada ao comprometimento cirúrgico 

das margens (39). O avanço nas técnicas cirúrgicas minimizou os danos estéticos ao 

paciente (34), porém algum grau de comprometimento estético e funcional sempre vai 

existir.  

 

 

2.2.3 p53 em QA e CEL 

 

 

O gene TP53 é um gene supressor tumoral responsável por codificar a 

proteína p53. Essa proteína tem múltiplas funções celulares, entre elas o controle do 

ciclo celular e indução das células à apoptose, particularmente importante para 

impedir que células com determinadas mutações consigam progredir no ciclo celular. 

Por isso mesmo, mutações desse gene estão presentes em uma alta frequência de 

neoplasias malignas (40).  

Diversas publicações apontam uma forte relação entre radiação UV e 

mutação do gene TP53. Por exemplo, as chamadas mutações com assinatura UV são 

frequentemente identificadas nesse gene. No câncer de pele, a frequência de 

alterações no TP53 é alta e sugere-se que esta esteja presente em uma fase precoce 

de sua evolução, podendo estar relacionada à progressão de uma lesão 

potencialmente maligna para uma maligna (24,41,42).  

Na literatura, existem inúmeras publicações sobre o papel do p53 e as 

implicações da perda de função em outros tipos de câncer. Em lábio, apenas 5 

publicações existem sobre o assunto (43–47), sendo que apenas um trabalho 

investigou a presença da mutação no gene (47). A maioria dos trabalhos avaliou a 
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expressão proteica de p53, que parece aumentar conforme a lesão progride de QA 

para CEL (44,43).  

 

 

2.3 A CARCINOGÊNESE E AS CÉLULAS-TRONCO TUMORAIS 

 

 

Todos os cânceres resultam de uma subversão na homeostase tecidual, que 

favorece proliferação e sobrevivência de células, quase como se fosse um “organismo 

inteligente”. Contudo, cada câncer é uma doença diferente, que diverge não só entre 

os vários tipos, mas até mesmo em indivíduos diferentes com o mesmo tipo de câncer.   

Pelo menos a maior parte dos tumores malignos apresenta heterogeneidade 

genética, o que implica dizer que as células neoplásicas têm características e funções 

diferentes. Essa heterogeneidade genética no tumor, que explicaria porque as células 

possuem tendências diferentes de invadir localmente ou à distância e de resistir ao 

tratamento, pode ser explicada com base em alguns modelos de desenvolvimento do 

câncer (48). Nesse cenário, a hipótese das células-tronco tumorais vem ganhando 

destaque na pesquisa do câncer, mesmo ainda não sendo um modelo que se aplique 

a todas as neoplasias ou que seja acreditado por toda a comunidade científica. 

 

 

2.3.1 A hipótese das células-tronco tumorais 

 

 

A primeira evidência científica da existência de células-tronco tumorais surgiu 

em estudou pioneiro de 1994 (49). Nesse estudo, uma fração de células com fenótipo 

CD34+ CD38- era capaz de produzir leucemia em camundongos imunodeficientes, 

enquanto que frações com fenótipos distintos não tinham essa capacidade. As células 

com características especiais foram denominadas de células iniciadoras da leucemia, 

trazendo pela primeira vez a ideia de que células dentro uma neoplasia obedecem a 

uma hierarquia de funções e que, portanto, somente uma determinada população de 

células seria responsável pelo início e manutenção da neoplasia (49). 
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Anos mais tarde, em 2003, surge a primeira evidência de células-tronco 

tumorais em uma neoplasia sólida, mais precisamente no câncer de mama (6). Esse 

estudo separou populações de células tumorais com base em marcadores de 

superfície e concluiu que uma pequena população de células, cujo fenótipo era 

CD44+CD24-, tinha capacidade de formar tumores em camundongos 

imunocomprometidos, enquanto que outras populações não (6), reforçando a ideia da 

hierarquia de funções no tumor. 

Desde então, a identificação de uma subpopulação de células chamadas de 

células-tronco tumorais ou células-tronco cancerígenas vem sendo feita em diversas 

neoplasias sólidas, como: câncer de cérebro (7), ovário (50), próstata (5), pulmão (51), 

pele (13) trato digestivo (52) e de cabeça e pescoço (53). É importante salientar que 

as pesquisas selecionam aquelas populações que mais se assemelham, em termos 

de comportamento, ao que se espera de uma célula-tronco tumoral. Muitos autores 

preferem usar a nomenclatura “célula iniciadora do tumor”, alegando que não se pode 

afirmar que tais populações sejam de fato as verdadeiras células-tronco tumorais. 

Para fins de praticidade, utilizaremos aqui nesse trabalho o termo célula-tronco 

tumoral.  

A hipótese das células-tronco tumorais descreve um modelo de hierarquia 

tumoral, no qual as células têm fenótipo e função diferentes. No topo dessa hierarquia 

estão as células-tronco tumorais, uma pequena e rara população responsável pelo 

início e manutenção da neoplasia, com uma alta capacidade proliferativa e exclusivo 

poder de autorrenovação. Elas são capazes não só de se autorrenovar, como também 

de gerar clones fenotipicamente distintos, o que explicaria em parte a 

heterogeneidade dos tumores. No extremo oposto, a maior parte das células que 

compõem o corpo do tumor não seriam tumorigênicas (2,3,54). Existe, portanto, uma 

clara cisão de funções entre células tumorigênicas e não tumorigênicas baseado em 

uma ideia de hierarquia fixada. 

Experimentalmente, essa subpopulação é separada das demais com base em 

marcadores, principalmente de superfície, como será comentado posteriormente (55). 

Além disso, ensaios funcionais são necessários para comprovar se o fenótipo tronco 

corresponde ao comportamento esperado da célula. Assim, só se considera como 

subpopulação tronco aquelas células que geram tumores malignos quando 
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transplantadas para camundongos imunocomprometidos, sendo que os tumores 

gerados devem possuir uma população mista de células tumorigênicas e não-

tumorigênicas. Quando transplantadas em série, elas devem ser capazes de continuar 

produzindo tumores, indicando a manutenção da capacidade de autorrenovação (44, 

49). 

Em termos práticos, assumir esse modelo de formação de tumores significa 

dizer que a recorrência e a resistência à terapia anti-câncer devem ser atribuídas às 

células-tronco tumorais. A ideia é que se elas não forem eliminadas durante o 

tratamento, terão a capacidade de reconstituir o tumor; as outras células, 

consideradas não tumorigênicas, mesmo que persistam, não apresentariam o mesmo 

potencial (4,56,57). As células-tronco tumorais seriam o cerne do problema e o 

principal alvo terapêutico a se alcançar, sendo importante para fins trerapêuticos 

identificar quais os tipos de câncer obedecem a esse modelo fixado de hierarquia. 

Em contrapartida, o modelo estocástico ou de evolução clonal é um modelo de 

desenvolvimento de câncer no qual todas as células do tumor são potencialmente 

tumorigênicas, sendo igualmente capazes de iniciar e sustentar o crescimento do 

tumor. As células individualmente vão adquirindo mutações e alterações epigenéticas 

diferentes, transmitindo essas alterações a sua progênie. Tais alterações vão 

conferindo às células vantagens adaptativas e os clones com melhor potencial 

tumorigênico são selecionados, passando a predominar sobre os demais fenótipos 

existentes no tumor. Em outras palavras, não existe uma hierarquia no sentido em que 

todas as células têm a mesma probabilidade de se tornarem tumorigênicas (3,48,58).  

Apesar de destoarem em alguns pontos, a evolução clonal pode ser encaixada 

na hipótese das células-tronco tumorais, uma vez que, provavelmente, essas surjam 

por evolução clonal. Evidências científicas apontam para existência de células-tronco 

pré-tumorais, que por evolução clonal se tornariam células-tronco tumorais. Essas 

células parecem ter o mesmo ou quase o mesmo fenótipo de suas contrapartes 

malignas e também ser capazes de se autorrenovar, mas divergem quanto ao seu 

potencial de diferenciação (59,60).  
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As pesquisas com células-tronco pré-tumorais ainda estão em seu alvorecer, 

mas acredita-se que a evolução clonal que ocorre até chegar na célula-tronco tumoral 

esteja refletida na evolução de uma lesão potencialmente maligna para uma lesão 

maligna. As lesões potencialmente malignas podem ser ou não reversíveis, bem como 

podem progredir ou não, comportamento observado nas células-tronco pré-tumorais 

(59,60). Isso é relevante para pesquisa das lesões/desordens que antecedem as 

neoplasias malignas, como na área de estágios pré-câncer, incluindo a odontologia 

que lida diariamente com leucoplasia, eritroplasia e queilite actínica, por exemplo. 

 

 

2.3.2 Células-tronco teciduais versus células-tronco tumorais 

 

 

Como podemos observar, o modelo proposto pela hipótese das células-tronco 

tumorais se assemelha à hierarquia unidirecional observada nos tecidos normais, em 

que as células-tronco adultas são as únicas capazes de se autorrenovar e também de 

gerar uma progênie comprometida com a diferenciação. Nos tecidos adultos, as 

células-tronco podem se dividir de forma simétrica ou assimétrica, sendo que esta 

última forma é a que provavelmente acontece para manter a homeostase tecidual (53).  

Na divisão assimétrica, a célula-tronco adulta se divide gerando uma célula-

filha com fenótipo tronco e uma outra célula-filha comprometida com a diferenciação, 

a célula amplificadora transitória ou progenitora. Esta última tem um potencial de 

proliferação limitado, mas não de autorrenovação, e cada vez que se divide vai 

gerando clones mais comprometidos com a diferenciação, até que gera, por fim, uma 

célula diferenciada (61). Tecidos lábeis, como epitélios de revestimento e o tecido 

hematopoiético, são constantemente renovados, o que implica na constante 

sinalização para que células-tronco substituam as células diferenciadas e 

amplificadoras transitórias (62). 

Parte dos pesquisadores acredita que a célula-tronco tumoral é a própria célula-

tronco normal transformada. Dessa forma, a célula-tronco tumoral se valeria da 

própria “maquinaria” de sua contraparte normal para se autorrenovar e proliferar, 

potencializados talvez por alterações genéticas e epigenéticas e perturbações do 
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nicho. Vale lembrar, no entanto, que a hipótese da célula-tronco tumoral não resolve 

a origem dessa célula: É a própria célula-tronco transformada? É uma célula 

progenitora ou adulta diferenciada que se desdiferenciou? Ou uma combinação de 

ambos? (1) 

Se pensarmos, por exemplo, em termos de longevidade, as únicas células em 

tecidos lábeis que sobrevivem tempo suficiente para acumular todas as alterações 

necessárias para um fenótipo maligno são as células-tronco. Todas as células 

diferenciadas ou amplificadoras transitórias serão substituídas e, em tecidos como o 

epitélio de revestimento da mucosa oral, a velocidade de renovação é bem alta 

(63,64). Portanto, não daria tempo de acumular todas as alterações necessárias para 

aquisição de um fenótipo maligno. No entanto, não devemos esquecer que a célula 

amplificadora transitória ou progenitora é uma célula que também prolifera e a 

instabilidade genética herdada de uma célula-tronco adulta pode aumentar a 

suscetibilidade a mutações adicionais, podendo revertê-la a um estado tronco (62,65).  

Não há como afirmar qual a verdadeira origem dessa célula e nos tumores pode 

haver uma mistura de células-tronco tumorais provenientes da própria célula-tronco 

adulta ou de uma célula progenitora. Contudo, não importando quem veio primeiro, é 

indiscutível a importância da célula-tronco adulta para a carcinogênese, seja como 

acumuladora e perpetuadora das mutações, seja como a própria células transformada 

(1,66). 

 

 

2.3.3 Marcadores de células-tronco tumorais  

 

 

As células-tronco tumorais, à semelhança das células-tronco teciduais, são 

caracterizadas por um fenótipo que as distingue das demais células do tumor e do 

estroma. Não existe um conjunto de marcadores que define atualmente o fenótipo 

tronco, mesmo porque este é variável de acordo com o tecido de origem e das 

alterações genéticas/epigenéticas acumuladas. Na literatura, uma série de 

marcadores de membrana, citoplasmáticos e nucleares vêm sendo utilizados para 
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identificar as populações de células com um fenótipo “tronco” (5,7,13,50–53). Nas 

pesquisas, o ponto de partida para identificação dessa subpopulação são os próprios 

marcadores de células-tronco adultas, uma vez que sabemos que elas compartilham 

várias características.  

Alguns desses marcadores podem ser identificados na maior parte dos 

tumores, enquanto outros são mais específicos para determinadas neoplasias (67). 

Pelo fato de não necessariamente possuírem o mesmo fenótipo, torna-se necessário 

caracterizar as populações de diferentes tipos de neoplasias que seguem o modelo 

da célula-tronco tumoral. No entanto, vale ressaltar que nenhum marcador ou conjunto 

de marcadores, até o presente momento, conseguiu definir qual é a verdadeira 

população de células-tronco tumorais dentro das células selecionadas (55).  

A citometria de fluxo é apenas uma das estratégias para enriquecer a 

população de células-tronco tumorais derivadas de linhagens estabelecidas ou de 

tumores primários, mas tem suas limitações porque utiliza apenas marcadores de 

superfície. Outras estratégias incluem o ensaio do ALDEFLUOR, que se baseia na 

atividade enzimática do ALDH, e a formação de esferoides em placas com baixa 

aderência, geralmente com posterior confirmação que tais esferoides formados in vitro 

têm as propriedades desejadas (53). Marcadores nucleares, como o Sox2, Oct4 e 

Bmi1, não são utilizados para distinguir essas populações por limitações de 

metodologia. Porém, as expressões gênica e proteica desses marcadores são 

costumeiramente analisadas nas populações com fenótipo tronco que foram 

separadas.  

Dentro dos vários marcadores disponíveis na literatura, abordaremos aqui os 

marcadores CD44, ALDH1 e p75NTR, por serem esses o escopo do presente 

trabalho. 

  



33 

 

 
 
 

2.3.3.1 CD44 

 

 

CD44 (cluster of differentiation 44), também conhecido como H-CAM, compõe 

uma família de glicoproteínas transmembranas codificadas pelo gene CD44, que fica 

localizado em humanos no cromossomo 11. Essa família é composta de várias 

isoformas com heterogeneidade funcional, em parte atribuída ao splicing alternativo 

que os transcritos do gene sofrem (68). Esse receptor de superfície possui um domínio 

extracelular, um domínio transmembrana e um intracelular. No domínio extracelular 

existe uma região amino-terminal, comum a todas as isoformas, que funciona como 

um sítio de ligação para vários componentes da matriz extracelular. Esse domínio 

também possui uma região variável, que é bem curta na forma padrão da glicoproteína 

(CD44s), mas vai aumentando na dependência das isoformas (CD44v) que vão sendo 

produzidas (69). 

O epítopo CD44 foi primeiro descoberto em leucócitos, mas logo foi identificado 

em vários outros tipos de células. O vermelhão do lábio, mucosa jugal, dorso e ventre 

lingual, assoalho, palato duro e gengiva têm forte expressão de CD44s, v3, v4-5,v6 e 

v9 na camada basal, suprabasal e espinhosa, sem demonstrar variação regional (70). 

A forma padrão parece ter ampla distribuição pelo corpo, enquanto que as isoformas 

variantes têm distribuição mais restrita, o que sugere que o processo de splicing 

alternativo é altamente regulado (71). No entanto, o splicing, que regula a inclusão ou 

exclusão de exons dos transcritos do gene, é em certo grau modificado por sinais 

oncogênicos. Assim, uma célula tumoral de um determinado tecido pode expressar 

isoformas do CD44 que sua contraparte normal não faria (69). 

A molécula do CD44 tem uma pletora de funções, mesmo por conta de sua 

diversidade estrutural e da sua presença em diferentes tecidos. O CD44 participa da 

ativação de linfócitos, mielopoiese, linfopoiese e angiogênese, adesão intercelular 

dependente de hialuronato e interação com vários componentes da matriz 

extracelular, mas principalmente com o hialuronato. Além deste, o CD44 também atua 

como correceptor de vários outros ligantes e se liga a proteínas do citoesqueleto de 

actina (68,71). A interação do CD44 com o ácido hialurônico parece ser importante 
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para regular muitas vias de sinalização, que quando alteradas favorecem a 

progressão de tumores (72).  

O interesse na pesquisa do câncer partiu da observação de que o aumento da 

expressão gênica do CD44 influi no prognóstico do paciente. Tanto o aumento da 

expressãodo CD44s como das isoformas variantes, principalmente CD44v6, tem sido 

associada a um prognóstico ruim e à severidade da doença no câncer de estômago, 

ovário, pulmão, laringe e faringe (73–76), embora a associação com o câncer bucal 

não tenha sido clara (77). Além disso, várias pesquisas têm demonstrado que uma 

subpopulação de células CD44+ ou CD44high, selecionadas por métodos 

experimentais, apresentam melhores propriedades tumorigênicas, assemelhando-se 

(ou mesmo sendo) às chamadas células-tronco tumorais (6,78,79). A utilização do 

CD44 como marcador no câncer de cabeça e pescoço, incluindo câncer bucal, será 

discutida posteriormente.  

 

 

2.3.3.2 ALDH1 

 

 

ALDH (Aldehyde dehydrogenase) compõe um grupo de 11 famílias e 4 

subfamílias de enzimas, codificadas por pelo menos 19 genes conhecidos na espécie 

humana e localizados em cromossomos diferentes. Existem vários isotipos dessa 

enzima, com localização celular, distribuição tecidual e os níveis enzimáticos 

variáveis; porém, em comum elas possuem a função de catalisar a oxidação de 

aldeídos de fontes endógenas ou exógenas, transformando-os em ácido carboxílico. 

Além dessa função de detoxificação, especialmente as enzimas da família ALDH1 

(ALDH1A1, ALDH1A2 e ALDH1A3) catalisam também a oxidação de retinol a ácido 

retinoico. O desequilíbrio na via de sinalização mediada pelo ácido retinoico e seus 

derivados pode levar à expressão de genes que favorecem a sobrevivência e 

proliferação celular. Por isso, o ALDH1 tem sido mais implicado no funcionamento 

tanto de células-tronco normais como de células-tronco tumorais (67,80). 

A família do ALDH1 tem localização citoplasmática e tem ampla distribuição 

tecidual no fígado, rins, cérebro, pâncreas, pulmão, mama, ovário, próstata, músculo 



35 

 

 
 
 

esquelético, dentre outros (80). Em mucosa oral, pouco se conhece sobre sua 

localização e distribuição. Como ele é considerado um marcador de células-tronco 

normais em outros tecidos (8), esperar-se-ia que ele estivesse presente em ocasionais 

células na camada basal. Porém, não se pode afirmar isso porque em pouquíssimos 

trabalhos essa questão é levantada. Por exemplo, um trabalho verificou que, em 

mucosa do palato, não há expressão de ALDH1A1, enquanto que ALDH1A3 tem 

expressão citoplasmática nas camadas suprabasais, mas não na basal (81). Outro 

estudo utilizou a mucosa oral adjacente a uma área de tumor e verificou que a 

expressão de ALDH1 acontecia em camada basal e parabasal, sem dar mais detalhes 

sobre a extensão dessa marcação (82). Por isso, somando-se à escassez de 

trabalhos, temos ainda que considerar que existem diferenças regionais da mucosa 

oral e várias isoformas de ALDH1. 

As pesquisas mostram que células do câncer que foram separadas com base 

na expressão de ALDH (ALDHhigh ou ALDH+) demonstram mais propriedades 

tumorigênicas tanto in vitro como in vivo comparadas às células ALDHlow ou ALDH- em 

diversos tipos de neoplasia (8,83,84). Pesquisas também apontam que há um 

enriquecimento de populações de células tumorais ALDHhigh após tratamento in vitro 

com quimioterápicos, e que o ALDH confere proteção celular contra a ação de radicais 

livres gerados por tais drogas (85,86). Isso sugere que essa enzima pode estar 

intimamente relacionada à resistência às terapias anticâncer e recorrência do tumor 

(86). Além disso, o aumento da expressão de ALDH em tumores tem sido 

correlacionado com piores parâmetros clínicos e prognóstico ruim (87–89), inclusive 

no câncer de cabeça e pescoço (14). O somatório dessas evidências científicas atuais 

leva a crer que o ALDH, mais especificamente ALDH1, é um bom marcador para 

identificar as populações de células com fenótipo tronco tumoral em boa parte dos 

tumores sólidos. 
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2.3.3.3 p75NTR 

 

 

A proteína p75NTR (p75 neutrophin receptor), também chamada de receptor 

para o fator de crescimento neural (NGFR) ou CD271, é um receptor transmembrana 

que foi primeiro identificado em células neurais, de onde vem seu nome, mas que logo 

depois foi identificado em outros tipos de células. Seus principais ligantes são as 

neurotrofinas, incluindo o fator de crescimento neural e pró-neurotrofinas, que também 

não são exclusivamente produzidas por células neurais, como seu nome pode sugerir 

(90,91). A função desse receptor é bem variável e, por vezes, antagônica; em algumas 

células ele parece promover a sobrevivência e o crescimento, enquanto que em outros 

tipos ele favorece a apoptose. Tal variedade de funções pode estar na dependência 

do tipo de ligante e na atuação conjunta com outros receptores de membrana, como 

o TrkA (92). 

O p75NTR também é um bom marcador para identificar células-tronco normais 

entre as células da crista neural e, mais recentemente, de células-tronco de alguns 

tecidos adultos, principalmente células-tronco mesenquimais (93). Porém, tecidos 

epiteliais, como o esôfago e mucosa oral também possuem células p75+ com 

propriedades tronco (94,95). O estudo de Nakamura et al. utilizou células obtidas a 

partir de amostras frescas de mucosa jugal e gengiva, e verificou a existência de 

grupos de células p75+ em localizações específicas da camada basal, principalmente 

no ápice das cristas epiteliais e na ponta das papilas conjuntivas. As células p75+ 

tinham maior expressão de integrina β1 e ABCG2, proliferavam mais in vitro e 

formavam holoclones, propriedades atribuídas às células-tronco (95). Em estudos 

utilizando imunolocalização de proteínas, no entanto, a expressão de p75 em gengiva, 

língua e mucosa jugal envolveu toda a extensão da camada basal, e não apenas 

localizações específicas (96,97), distribuição semelhante à observada na epiderme 

(98).  

Geralmente, parte-se de marcadores de células-tronco normais de um tecido 

específico para selecionar as populações de células-tronco tumorais. Em 

queratinócitos da mucosa oral, CD44 e ALDH1 não são marcadores específicos de 

células-tronco adultas, mas mesmo assim são usados com êxito para separar 
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populações tumorigênicas desses tecidos. Nesse sentido, p75NTR pode ser um 

marcador interessante para ser adicionado na análise das populações tumorais, uma 

vez que é específico da camada basal (composta por células progenitoras e células-

tronco). O único estudo até o momento com esse marcador em câncer de cabeça e 

pescoço demonstrou que, dentro de uma população CD44+, existe uma subpopulação 

CD271+ que é bem mais tumorigênica que a subpopulação CD271- (9). 

Poucos trabalhos avaliaram a expressão do p75NTR com relação ao 

prognóstico do paciente com câncer bucal, e os que fizeram encontraram uma 

associação entre a expressão de p75NTR e um prognóstico ruim, principalmente 

quando esta análise é combinada com o padrão de invasão do tumor (97,99). Esses 

resultados contrastam com outros tipos de câncer, como o de pâncreas, onde a 

expressão aumentada de p75NTR está relacionada a um prognóstico favorável (100). 

Ainda há muito a ser estudado sobre o papel do p75NTR e sua contribuição na seleção 

de células-tronco tumorais. 

 

 

2.3.4 Marcadores de células-tronco tumorais no câncer intraoral e de pele 

 

 

O carcinoma epidermoide de lábio surge a partir de queratinócitos da 

semimucosa que reveste o vermelhão do lábio, uma área de transição entre a pele e 

a mucosa. Essa localização o torna meio esquecido nas pesquisas, sendo que não 

há, por exemplo, linhagens estabelecidas desse carcinoma. Por isso mesmo nada se 

sabe sobre o fenótipo das células-tronco tumorais desse câncer (assumindo que, 

como a maioria dos carcinomas, essa neoplasia siga o modelo das células-tronco 

tumorais). A presente revisão de literatura, portanto, discutirá o que se sabe a respeito 

de marcadores de células-tronco tumorais do carcinoma epidermoide intraoral e do 

carcinoma epidermoide de pele, por serem as regiões que são contíguas ao 

vermelhão do lábio. 
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2.3.4.1  Marcadores no câncer intraoral  

 

 

Na maior parte das pesquisas, o câncer intraoral está inserido na abrangente 

categoria de tumores de cabeça e pescoço, que inclui, por exemplo, câncer na 

tireoide, laringe e faringe (101). Portanto, deve-se analisar com cautela os resultados 

das pesquisas que levam no título “câncer de cabeça e pescoço”, porque algumas 

delas podem não se referir ao câncer bucal (102).   

Em 2007, um grupo de pesquisa identificou pela primeira vez células com 

propriedades tronco no câncer de cabeça e pescoço, incluindo duas espécimes 

tumorais provenientes da língua, uma de assoalho bucal e uma de orofaringe (12). Em 

todos esses tumores foram identificadas, por citometria de fluxo, duas populações de 

células com diferentes potenciais tumorigênicos, CD44+ e CD44-. A subpopulação 

CD44+ foi a única capaz de formar tumores em camundongos, mesmo com a 

inoculação de poucas células. Além disso, as células CD44+ apresentaram altos 

níveis proteicos e de RNAm de Bmi1 em comparação às células CD44-. A expressão 

de Bmi1, importante marcador de autorrenovação, foi inclusive maior do que em 

células embrionárias humanas usadas como controle (12). 

A partir de então, o CD44 ganhou visibilidade como marcador no câncer de 

cabeça e pescoço. No entanto, a adição de outros marcadores a uma população 

CD44+ ou CD44high, ao invés de usá-lo como marcador único, parece ser capaz de 

selecionar ainda melhor as células com fenótipo tronco tumoral. Por exemplo, Kaseb 

et al. combinaram uma subpopulação CD44 com o marcador de diferenciação epitelial 

CD166 (103). A combinação de marcadores mais reportada na literatura é do CD44 

com o ALDH1 (104–107). 

Clay et al. observaram que as células com alta expressão de ALDH1 (ALDHhigh) 

também coexpressavam CD44. Contrariamente, quando células eram separadas com 

base no marcador de superfície CD44, somente uma menor proporção delas 

apresentava alta atividade de ALDH. O trabalho então concluiu que dentro da 

subpopulação de células CD44+ deve existir tanto células tumorigênicas, que 

coexpressam ALDH, como não-tumorigênicas e, logo, a combinação desses dois 

marcadores seria mais eficaz (105).  



39 

 

 
 
 

Tal conclusão pode ser endossada no trabalho de Chen et al., que separou 

duas populações de células: CD44+/CD24-/ALDH+ e CD44+/CD24-/ALDH-. As 

células ALDH+ foram mais tumorigênicas tanto in vitro como in vivo, além de 

apresentarem aumento da regulação de genes implicados na manutenção da 

programação “tronco” (Oct-4, Nanog, Sox2, Klf4, bmi1), radiorresistência (MDR-1, 

MRP-1 e ABCG2) e transição epitélio-mesenquimal (Snail). Assim, o estudo mostrou 

que dentro de uma população sabidamente positiva para o CD44, a subpopulação 

com maior atividade de ALDH tem células com melhores propriedades de uma célula-

tronco tumoral e, talvez por isso, CD44 isoladamente não seria um bom marcador 

(108). 

Além desse, outro estudo observou que populações CD44highALDHhigh 

proliferavam menos e tinham mais características de células mesenquimais, como alta 

expressão de vimentina, baixa expressão de E-caderina, e alta expressão de Snail. 

Já as células CD44highALDHlow proliferavam mais, tinham mais características de 

células epiteliais e a via do EGFR estava mais ativa (107). Esses resultados, 

juntamente com o de outros estudos, sugerem a existência de pelo menos dois 

fenótipos tronco tumorais que coexistem, com parte das células apresentando 

características de transição epitélio-mesenquimal e outra parte não. Mais ainda, 

sugere-se que esses dois fenótipos podem ser intercambiáveis, isto é, células-tronco 

com características epiteliais podem se tornar mais semelhantes às mesenquimais, e 

vice-versa (109,110).  

Nem mesmo há consenso se o CD44 é um marcador confiável de células-

tronco em cabeça e pescoço. O trabalho de Oh et al. não encontrou diferenças 

significativas em relação à quimiorresistência, expressão de marcadores tronco e 

formação de tumores quando comparou populações CD44+ e CD44- (111). Apesar 

desse único resultado contrastante e dos poucos trabalhos sobre esse assunto, 

atualmente o CD44, principalmente quando é combinado com outro marcador, parece 

ser eficaz em isolar as populações tumorigênicas desse tipo de neoplasia.  

O CD133 também pode ser útil nesse sentido. O trabalho de Zhang et al. 

mostrou que células CD133+ derivadas de linhagens de câncer bucal são mais 

tumorigênicas in vitro e in vivo que as CD133-, além de expressarem mais Oct-4, 
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hTERT, Nanog e ABCG2 (10). No estudo, no entanto, não foi relatado se tais células 

também coexpressam CD44 ou possuem alta atividade de ALDH.  

 

 

2.3.4.2 Marcadores no câncer de pele 

 

 

Existem poucostrabalhos sobre células-tronco tumorais no câncer de pele não-

melanoma, mais especificamente no carcinoma epidermoide de pele. O estudo de 

Biddle et al. mostrou que as populações com alta expressão de CD44, tanto a 

CD44highESAlow como a CD44highESAhigh, são ambas tumorigênicas e capazes de 

recapitular a heterogeneidade do tumor original in vivo, requisitos para a candidatura 

de uma célula-tronco tumoral (110). Esse estudo mostrou que existem pelo menos 

dois fenótipos biologicamente distintos que coexistem no tumor, sendo um fenótipo 

epitelial, com células mais proliferativas, (CD44highESAhigh), e o outro com células que 

passaram por transição epitélio-mesenquimal (CD44highESAlow). Mais interessante 

ainda, a habilidade de realizar a transição mesenquimal-epitelial está restrita às 

células que têm alta atividade de ALDH (110).  

Em outro estudo, dessa vez utilizando amostras de tumores frescos, não foi 

encontrada expressão de CD44 nas células tumorais. Nas projeções dos tumores, 

especialmente na camada basal, foram detectadas CD71+ e, em meio a essas 

células, existia uma subpopulação que também coexpressava CD133. As células 

dessa subpopulação CD133+ cumpriam todos os requisitos para serem células-tronco 

tumorais, ou como os autores preferiram chamar, células iniciadoras de tumor e, 

portanto, o CD133 pode ser um marcador interessante no carcinoma epidermoide de 

pele (112). O método de dissociação de células, como tripsina mais colagenase ou só 

colagenase, pode reduzir a quantidade de células CD44+ detectadas em amostras 

tumorais (113). Embora esse estudo não tenha usado nenhum desses dois métodos, 

pode ser que outros métodos tenham influência nessa detecção.  
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A formação de esferoides em placas de baixa de aderência é uma outra 

estratégia para selecionar células com melhor potencial tumorigênico. No trabalho de 

Adhikary et al., esses esferoides tinham maior expressão de células ALDH+ 

comparadas às células em meio de cultura convencional. Quando esses esferoides 

foram separados por citometria de fluxo com base na utilização do marcador ALDH, 

verificou-se que as células ALDH+ formavam 60 vezes mais esferoides em cultura do 

que as células ALDH-. Interessantemente, a formação de esferoides nessas 

condições seleciona células com maior expressão de marcadores de células-tronco 

adultas da epiderme, tanto de células-tronco da região da epiderme interfolicular 

(integrina α6) como do folículo piloso (CD100, K15 e K19) (114). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Analisar a expressão imuno-histoquímica de conhecidos marcadores de 

células-tronco tumorais em queilite actínica (QA) com diversos graus de displasia e 

em carcinoma epidermoide de lábio (CEL) e comparar à expressão imuno-

histoquímica de p53, proteína que frequentemente está mutada no processo de 

fotocarcinogênese. 

 

 

3.1 PROPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 

1) Avaliar a presença e o padrão de marcação de CD44, ALDH1, p75NTR e p53 

em casos de QA subdivididos de acordo com o grau de displasia (leve=QD, 

moderada=QM, intensa=QI) e CEL, comparando com a expressão do epitélio do 

vermelhão do lábio com aspecto de normalidade (LN). 

2) Avaliar a quantidade de células marcadas para cada um dos anticorpos, a fim 

de verificar se há aumento ou diminuição de células positivas com a progressão de 

LN para QA e CEL. 

3) Correlacionar a expressão imuno-histoquímica dos marcadores de células-

tronco tumorais entre si e com a expressão da proteína p53 nos mesmo casos 

analisad
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 SELEÇÃO DE CASOS  

 

 

O estudo obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP 

(Anexo A). Para a realização do mesmo, foram selecionados um total de 67 

espécimes, oriundos do vermelhão do lábio, a partir dos arquivos do Serviço de 

Patologia Cirúrgica da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. 

Desses, 43 casos receberam diagnóstico histopatológico de “queilite actínica” (QA), e 

20 casos de “carcinoma epidermoide” (CEL). Além desses, 4 espécimes de outras 

lesões em vermelhão de lábio (fibroma e hemangioma), que apresentavam fragmento 

de epitélio pavimentoso estratificado ortoqueratinizado, característico da zona de 

vermelhão de lábio normal, foram selecionados para constituir o grupo controle do 

estudo (LN). Todos os casos de QA e CEL selecionados exibiam faixa de degeneração 

basofílica das fibras elásticas e colágenas (elastose solar), que demonstra a ação da 

radiação UV sobre os tecidos. Além disso, apenas espécimes contendo material 

suficiente fixado em formol e emblocado em parafina  

 

 

4.2 ANÁLISE MORFOLÓGICA  

 

 

Lâminas coradas em hematoxilina e eosina referentes a cada um dos casos 

foram analisadas em microscópio de luz para confirmação do diagnóstico e, nos casos 

de QA, para a classificação do grau de displasia epitelial. Essa foi realizada baseada 

nos critérios arquiteturais e citológicos propostos pela Organização Mundial da Saúde 

em 2005. Os casos de QA foram classificados nas seguintes categorias:  
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- Displasia epitelial discreta: alterações arquiteturais limitadas ao terço inferior do 

epitélio, acompanhado de mínima atipia citológica;  

- Displasia epitelial moderada: alterações arquiteturais se estendendo ao terço médio 

do epitélio. Presença de atipia citológica a níveis consideráveis. O maior número de 

atipias citológicas pode aumentar o grau de displasia;  

- Displasia epitelial intensa: alterações arquiteturais em mais de dois terços do epitélio 

associadas e presença marcante de atipias citológicas.  

 

 

4.3 IMUNO-HISTOQUÍMICA  

 

 

Para cada caso selecionado foi realizada reação imuno-histoquímica utilizando 

os anticorpos anti-CD44 (clone 156-3C11, Cell Signal, Denvers, MA, USA), anti-

ALDH1 (clone 44/ALDH1, BD Transduction Laboratories, San Jose, CA, USA), anti-

p75NTR (clone D4B3, Cell Signal, Denvers, MA, USA) e anti-p53 (clone DO-7, Dako, 

Carpinteria, CA, USA).  

A partir do material emblocado em parafina, foram feitos cortes de 3 

micrômetros de espessura estendidos em lâminas de vidro previamente tratadas pelo 

3-aminopropiltrietoxisilano para aumento da adesividade do corte. Os cortes seguiram 

para desparafinização em dois banhos de xilol, sendo o primeiro por 30 minutos e o 

por 15 minutos, ambos a temperatura ambiente. A seguir, foi feita reidratação em 

cadeia descendente de etanóis, passando imediatamente para a remoção do 

pigmento formólico pela incubação em hidróxido de amônia a 10% em solução 

alcoólica, por 10 minutos. Após lavagem em água destilada, as lâminas receberam os 

tratamentos de recuperação dos sítios antigênicos sempre imersos em banho 

aquecido a 95°C por 30 minutos. Para os anticorpos anti-CD44, ALDH1 e p75NTR o 

tratamento utilizou solução de citrato (10mM), pH6,0 e para o anticorpo anti-p53 a 

solução de Tris (50mM) e EDTA (1mM), pH 9,0.  
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Após o tratamento, os cortes foram novamente lavados em água destilada e 

seguiram para a etapa de eliminação da peroxidase endógena tecidual, que se 

constitui pela incubação em dois banhos, de 15 minutos cada, em uma solução 1:1 

(v/v) de peróxido de hidrogênio a 6% e metanol. Repetida a lavagem em água 

destilada, os cortes foram imersos em solução salina de Tris (Tris 50 mM, NaCl 150 

mM) pH 7,6 (TBS), solução tampão da reação, em três banhos de 5 minutos cada. 

Previamente à incubação do anticorpo primário, realizou-se etapa de bloqueio com 

soro de cabra a 10% diluído em albumina sérica bovina (BSA) nos cortes que seriam 

submetidos aos anticorpos anti-ALDH1 e CD44. Seguiu-se a incubação do anticorpo 

primário, diluído em TBS acrescido de BSA (CD44 1:700; ALDH1 1:300; p75NTR e 

p53 1:100), por um período de 14h (ALDH e CD44) e 16h (p75NTR e p53) a 4 ºC em 

câmara úmida.  

O sistema de amplificação utilizado foi o do polímero marcado pelo kit Envision 

(DAKO, Carpinteria, CA, USA) conforme especificações do fabricante. As reações 

foram reveladas pela diaminobenzidina (DAKO Liquid DAB+, K3468) em incubação 

de 10 minutos e, após lavagem em TBS e água deionizada, para remoção de 

excessos, os cortes forma contracorados com hematoxilina de Mayer. Após nova 

lavagem, os cortes foram desidratados em cadeia crescente de etanóis, diafanizados 

em xilol, montados em resina para microscopia e examinados em microscópio de luz. 

 

 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA IMUNO-HISTOQUÍMICA  

 

 

A análise para o CD44 foi realizada de forma semiquantitativa por dois 

avaliadores, dividindo os casos de acordo com o padrão de marcação membranosa: 

marcação preservada e marcação reduzida. Nos casos de QA, foi considerada 

marcação preservada quando a reação acontecia em todas as camadas do epitélio, 

exceto granulosa e córnea. Foi considerada marcação reduzida quando a reação não 

ocorria em todas as camadas. Nos casos de CEL, foi considerada marcação 
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preservada quando 75% ou mais de células eram positivas e reduzida quando menos 

de 75% de células eram positivas. 

A análise para os demais anticorpos foi realizada de forma quantitativa, 

contando-se o número de células positivas em quatro campos microscópicos com 

expressão mais significativa 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 

do software de aquisição de imagens Axio Vision (Zeiss). As células positivas foram 

contadas com o auxílio do software ImageJ (ImageJ para windowns, versão 1.6.0., 64 

bit Java). Para o ALDH1, foram contadas as células com marcação no citoplasma; 

para o p75NTR, as células com marcação membranosa/citoplasmática foram 

consideradas como positivas; e para o p53, foram contadas as células que 

apresentaram coloração acastanhada no núcleo. 

 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

No grupo de QA, a expressão das proteínas foi primeiramente comparada 

entre os graus de displasia epitelial (leve=QD, moderada=QM, intensa=QI). Depois, o 

grupo de QA total (somatório de todos os casos de displasia epitelial) foi usado para 

comparação com a expressão nos casos de CEL. Para fins estatísticos, o grupo LN 

não foi utilizado pela pouca quantidade de casos selecionados. 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram organizados em um banco de 

dados informatizado com o auxílio dos programas estatísticos SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) na versão 20.0 e GraphPad Prism 7 e submetidos 

inicialmente à análise descritiva. As variáveis qualitativas foram apresentadas na 

forma de frequências absolutas e relativas e as variáveis quantitativas em forma de 

média ou mediana e desvio padrão. Os dados mostraram distribuição não-Gaussiana, 

de acordo com o teste de normalidade de D’Agostino Pearson. Para comparar a 

imunoexpressão das proteínas entre as variáveis, os dados foram submetidos aos 

testes estatísticos Kruskal-Wallis, Mann-Whitney e Exato de Fisher. Para correlacionar 
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a imunoexpressão das proteínas entre si, os dados foram submetidos ao teste de 

correlação de Spearman. Foi adotado nível de significância de 5% para todos os 

testes, sendo considerados significativos os valores de p ≤ 0.05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

A amostra consistiu de 67 espécimes localizados em vermelhão do lábio 

inferior, sendo 72% homens e 28% mulheres com uma média de idade de 61,26 ± 

12,75 (média ± desvio padrão) no momento do diagnóstico. Dos casos de queilite 

actínica (QA) (n=43), 72% eram homens e 28% mulheres com uma média de idade 

de 60,41 ± 12,44 (média ± desvio padrão), variando de 25 a 83 anos; dos casos de 

carcinoma epidermoide de lábio (CEL) (n=20), 75% eram homens e 25% mulheres 

com uma média de idade de 63,35 ± 14,46 (média ± desvio padrão), variando de 29 a 

85 anos; dos espécimes de lábio normal (LN) (n=4), 50% eram homens e 50% 

mulheres com uma média de idade de 60,75 ± 9,39 (média ± desvio padrão), variando 

de 52 a 73 anos. O grupo de QA foi composto por 13 casos com displasia epitelial 

intensa (QI), 15 casos com displasia moderada (QM) e 15 casos com displasia discreta 

(QD).  

 

 

5.2 CD44 

 

 

Todos os 67 casos estudados foram positivos para o marcador CD44, com 

imunoexpressão membranosa apenas. Em LN e QA, a marcação geralmente ocorria 

em todas as camadas do epitélio, excluindo as camadas queratinizadas (Figura 5.1 A, 

E, I). Não houve diferenças na expressão de CD44 entre os graus de displasia 

epitelial, pois apenas um caso (2,4%) apresentou marcação reduzida (Figura 5.1 M). 

Este caso pertencia à categoria de QI (Tabela 5.1).  

  



52 

Em todas as áreas de invasão e ilhas dos casos de CEL, notou-se positividade 

membranosa nas células (Figura 5.1 Q), com 85% dos casos apresentando marcação 

preservada e 15% demonstrando marcação reduzida. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre o padrão de marcação de QA e CEL (p=0,09) 

(Tabela 5.2). 

 

 

5.3 ALDH1 

 

 

A imunolocalização do ALDH1 foi exclusivamente citoplasmática em QA e 

CEL. Nenhum caso de LN foi positivo para o marcador (Figura 5.1 B).  

No grupo QA a positividade geralmente ocorria na camada basal, na forma de 

células isoladas ao longo dessa camada (Figura 5.1 F). Ocasionalmente, observou-se 

também células positivas nas camadas mais altas do epitélio (Figura 5.1 N). Em 

poucos casos notaram-se células positivas contíguas formando uma extensa zona de 

marcação, às vezes se estendendo desde a basal até a camada granulosa (Figura 5.1 

J). No grupo QA, 51,1 % dos casos foram positivos. Para investigar se há aumento de 

expressão de ALDH1 com o avanço da displasia, as células positivas foram contadas. 

A quantidade de células positivas variou bastante entre as displasias, com muitos 

negativos, outros com um número reduzido de células positivas e outros poucos com 

uma grande quantidade de células positivas (Tabela 5.1). O valor médio do número 

de células positivas foi maior no grupo de QM, porém esse foi o que apresentou maior 

amplitude na distribuição dos dados. Não houve diferença estatisticamente 

significativa na expressão de ALDH1 entre os graus de displasia (p=0,37) (Figura 5.2). 

No CEL, 55% dos casos foram positivos. Não foi observado um padrão 

específico de marcação, pois alguns casos foram positivos na camada basal, outros 

nas regiões mais centrais das ilhas (Figura 5.1 R), ou uma combinação de ambos, às 

vezes adjacentes à formação de uma pérola córnea. Geralmente, a positividade 

estava restrita a algumas células isoladas, distantes uma das outras, com raros casos 

em que havia formação de uma extensa zona de marcação. O grupo de CEL 

apresentou maior variação na distribuição dos dados em comparação ao grupo de 
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QA. Não houve diferença estatisticamente significativa entre a expressão de ALDH 

em QA e CEL (p=0,9) (Figura 5.3). 

Comparando-se todos os grupos, observou-se um aumento do número de 

casos positivos de acordo com o aumento na severidade da doença (Tabela 5.1). 

 

 

5.4 p75NTR 

 

 

No grupo de QA, 95,3 % dos casos foram positivos para o marcador p75NTR. 

Em LN e QA, a localização do p75 era principalmente membranosa acompanhada de 

marcação citoplasmática, embora marcação exclusivamente membranosa tenha sido 

observada em alguns casos. Geralmente, a marcação em LN e QA ocorria 

concomitantemente em camada basal de forma contínua e, em um número variável 

de células da camada parabasal (Figura 5.1 C, G, K, O).               

Poucos casos mostraram marcação exclusivamente limitada à camada basal. 

Quando ocorria hiperplasia desta camada, a marcação se estendia para células acima 

da basal (Figura 5.1 O). Isso ocorreu em um caso de QD, 4 casos de QM e 5 casos 

de QI. Ocasionalmente, células da camada espinhosa também foram positivas, 

sempre adjacentes à área de marcação basal e parabasal. Para verificar se há 

aumento da expressão com o aumento do grau da displasia, as células positivas foram 

contadas. Foi observado que a quantidade de células positivas aumentou com o 

aumento na severidade da displasia epitelial, sendo essa diferença estatisticamente 

significativa (p<0,001) (Figura 5.4). 

Nos casos de CEL, 80% dos casos foram positivos e 20% negativos nas ilhas 

e áreas de invasão tumoral, notando-se positividade no controle interno e epitélio 

adjacente. Dos casos positivos, 50% apresentaram marcação em todas ou quase 

todas as áreas de invasão, principalmente na região periférica (Figura 5.1 S), 

enquanto que os outros 50% apresentaram marcação focal, também geralmente nas 
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células periféricas. A marcação era predominantemente citoplasmática (Figura 5.1 S) 

e, em alguns casos, notou-se também positividade nuclear (que não foi considerada 

para fins de contagem). Foram contadas as células positivas nas áreas mais 

significativas de marcação. Não foi observada diferença estatisticamente significativa 

na expressão de p75NRT em relação à QA (p=0,4) (Figura 5.5). 

Avaliando-se todos os grupos do estudo, observou-se um aumento do número 

de casos negativos com a progressão da doença (Tabela 5.1). 

 

 

5.5 p53 

 

 

Todos os espécimes de LN e QA tiveram positividade nuclear para p53 

(Tabela 5.1). Em casos de LN, a marcação para o p53 foi restrita à camada basal e 

parabasal apenas, com poucas células positivas (Figura 5.1 D). Já em quase todos os 

casos de QA, independente do grau de displasia, notava-se que a marcação envolvia 

células na camada basal, parabasal e espinhosa (Figura 5.1 H, L, P) diferindo na 

quantidade de células marcadas. Observou-se uma tendência de maior positividade 

celular com o aumento no grau de displasia epitelial, porém não houve diferença 

estatisticamente significativa (p=0,33) (Tabela 5.3). 

Nos casos de CEL, 80% dos casos foram positivos e 20% negativos nas ilhas 

tumorais avaliadas, embora o epitélio adjacente à invasão fosse positivo. Não foi 

observado um padrão específico de marcação; algumas ilhas eram quase 

completamente positivas (Figura 5.1 T), enquanto que em outros casos havia 

marcação predominante em células periféricas. Também se observou uma tendência 

de maior expressão de p53 no CEL quando comparado à QA, porém essa relação não 

foi estatisticamente significativa (p=0,24) (Figura 5.6). 
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 Figura 5.1 - Expressão imuno-histoquímica representativa de CD44, ALDH1, p75NTR e p53 
em LN, QA e CEL (400x) (Barra=50 µm). CD44 tem expressão membranosa 
semelhante, independentemente do grau de displasia (A, E, I, Q). Um caso de 
QI teve expressão reduzida (M). ALDH1 não é expresso em LN (B) e geralmente 
marca poucas células em QA e CEL (cabeça de seta aponta as células positivas) 
(F, N, R). Ocasionalmente, uma extensa zona de marcação era vista (J). 
P75NTR marca camada basal e parabasal (C, G, K), às vezes se estendendo 
camadas acima (O). Padrão de células periféricas marcadas no CEL (S). P53 
aumenta a expressão nuclear de LN até QI (D, H, L, P). Padrão de marcação em 
quase todas as células da ilhas tumorais (T) 
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 Tabela 5.1 - Percentual de casos positivos de LN, QA (displasia leve=QD; displasia   
moderada=QM; displasia intensa=QI) e CEL, sem considerar a quantidade de 
células marcadas 

 

Tabela 5.2 - Associação entre a imunoexpressão de CD44 em QA e CEL 

CD44 Marcação reduzida Marcação preservada p*  

 
QA 

    CEL 
 

              1 (2,4%)                                             41 (97,6%) 
              3 (15%)                                              17 (85%) 

0,09 

* Teste exato de Fisher 

 

Figura 5.2 - Número de células positivas para ALDH1 (percentis 5% a 95%) entre os graus de 
displasia epitelial (p=0,37, Teste de Kruskal-Wallis)                

 

 

 

 

 

 

 

 

 CD44 
n (%) 

ALDH1 
n (%) 

p75NTR 
n (%) 

p53 
  n (%) 

 
LN 

 
4 (100) 

 
0 (0) 

 
4 (100) 

 
4 (100) 

QD 15 (100) 6 (40) 15 (100) 15 (100) 
QM 15 (100) 10 (66,7) 15 (100) 15 (100) 
QI 13 (100) 6 (46,1) 11 (84,6) 13 (100) 

QA total 43 (100) 22 (51,1) 41 (95,3) 43 (100) 
CEL       20 (100) 11 (55) 16 (80) 16 (80) 
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Figura 5.3 - Número de células positivas para ALDH1 (percentis 5% a 95%) entre QA e CEL 
(p=0,9, Teste de Mann- Whitney) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 - Número de células positivas para p75NTR (percentis 5% a 95%) entre os grupos 
de displasia epitelial (p<0,001, Teste de Kruskal-Wallis) 
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Figura 5.5 - Número de células positivas para p75NTR (mínimo ao máximo) entre QA e CEL 
(p=0,4, Teste de Mann-Whitney) 

 

 

 

  

 

Figura 5.6 - Número de células positivas para p53 (percentis 5% a 95%) entre QA e CEL 
(p=0,24, Teste de Mann-Whitney) 
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5.6 COMPARAÇÃO ENTRE A IMUNOMARCAÇÃO DE p53 E OS MARCADORES 

DE CÉLULAS-TRONCO TUMORAIS 

 

 

Quando a média de células positivas de p53 foi comparada à média de 

p75NTR, observou-se que ambas possuíam valores aproximados tanto nos casos de 

QA como nos de CEL, porém essas associações não foram estatisticamente 

significativas. (p=0,88 e p=0,36, respectivamente) (Tabela 5.4 e 5.5, respectivamente). 

Não foi possível realizar a comparação da média entre p53 e ALDH1. 

 

 

5.7 CORRELAÇÃO ENTRE OS MARCADORES DE CÉLULAS-TRONCO 

TUMORAIS 

 

 

Para analisar a correlação dos marcadores CD44, ALDH1 e p75NTR entre si, 

o coeficiente de correlação de Spearman foi utilizado. Para isso, a média de células 

positivas do ALDH1 e p75NTR foi calculada para cada grupo de QA e CEL. Os casos 

que ficaram abaixo da média foram considerados como de “baixa expressão” e os que 

ficaram acima da média como “alta expressão”. 

Tanto em QA como em CEL não houve correlação significante entre os 

marcadores (Tabela 5.6 e 5.7, respectivamente). 
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5.8 CORRELAÇÃO ENTRE p53 E OS MARCADORES DE CÉLULAS-TRONCO 

TUMORAIS 

 

 

Para analisar a correlação entre p53 e CD44, ALDH1 e p75NTR , o coeficiente 

de correlação de Spearman foi utilizado. Para isso, a média de células positivas do 

p53 foi calculada para cada grupo de QA e CEL. Os casos que ficaram abaixo da 

média foram considerados como de “baixa expressão” e os que ficaram acima da 

média como “alta expressão”. 

Tanto em QA como em CEL não houve correlação significante entre os 

marcadores (Tabela 5.8 e 5.9, respectivamente). 
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Tabela 5.3 - Imunomarcação de p53 nos graus de displasia epitelial (displasia leve=QD; 
displasia moderada=QM; displasia intensa=QI) 

* Teste de Kruskall Wallis 

 

Tabela 5.4 - Comparação entre a imunomarcação para p53 e p75NTR em QA 

QA Mediana Média ± desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança (95%) 

U de Mann-
Whitney 

p* 

 
p53 

 
 

p75NTR 
 

 
363 

 
 

350 

 

438,2 ± 325,7                     337,9 – 538,4 

 

404,1 ± 247,4                      327,9 – 480,2 

908 0,88 

* Teste de Mann-Whitney 

 

Tabela 5.5 - Comparação entre a imunomarcação para p53 e p75NTR em CEL 

CEL Mediana Média ± desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança (95%) 

U de Mann-
Whitney 

p* 

 
p53 

 
 

p75NTR 
 

 
723 

 
 

431.5 

 

623,9 ± 490,4               394,4 – 853,4 

 

466,9 ± 383,4               287,4 – 646,4 

166 0,36 

* Teste de Mann-Whitney 

p53 Mediana Média ± desvio 
padrão 

Intervalo de 
confiança (95%) 

p* 

 
QD 

 
QM 

 
QI 

 
329 

 
319 

 
569 

 
347,6 ± 181,2                247,2 – 447,9 

 
384,4 ± 255,10              243,1 − 525,7 

 
604,7 ± 461,6                325,7 – 883,66 

 

 
 
 

0,33 
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Tabela 5.6 – Correlação entre CD44, ALDH1 e p75NTR  em QA (Correlação de Spearman) 

Imunomarcação em QA CD44 ALDH p75NTR 

 
CD44 

 

 de Spearman 

 
-- 

 
0,05 

 
0,10 

p -- 0,71 0,51 
ALDH1  de Spearman 0,05 -- -0,08 

p 0,71 -- 0,58 
p75NTR  de Spearman 0,10 -0,08 -- 

p 0,51 0,58 -- 
 

 
 

Tabela 5.7 - Correlação entre CD44, ALDH1 e p75NTR em CEL (Correlação de Spearman) 

Imunomarcação em CEL CD44 ALDH p75NTR 

 
CD44 

 

 de Spearman 

 
-- 

 
       0,21 

 
-0,09 

p -- 0,37 0,67 
ALDH1  de Spearman 0,21 -- -0,30 

p 0,37 -- 0,19 
p75NTR  de Spearman 0,21 -0,30 -- 

p 0,67 0,19 -- 
 

 
 

Tabela 5.8 - Correlação entre p53 e CD44, ALDH1 e p75NTR em QA (Correlação de 
Spearman) 

Imunomarcação em Queilite Actínica CD44 p75NTR ALDH 

p53  de Spearman -0,17 0,28 -0,08 

p 0,26 0,06 0,57 

 
 

Tabela 5.9 - Correlação entre p53 e CD44, ALDH1 e p75NTR em CEL (Correlação de 
Spearman) 

Imunomarcação em CEL CD44 p75NTR ALDH 

p53  de Spearman 0,18 0,19 0,20 

p 0,44 0,41 0,39 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Esse é o primeiro estudo a demonstrar a expressão imuno-histoquímica de 

CD44, ALDH1 e p75NTR em lábio normal (LN), na lesão potencialmente maligna de 

lábio queilite actínica (QA) e em carcinoma epidermoide de lábio (CEL). Tais 

marcadores, especialmente o CD44 e o ALDH1, são comumente utilizados na 

separação de frações de células com melhores propriedades tumorigênicas tanto in 

vitro como in vivo (103,106,107). Essas subpopulações separadas, imputadas como 

sendo as células-tronco tumorais, têm sido responsabilizadas pela recidiva tumoral e 

resistência ao tratamento de cânceres (4,57,115,116). 

O CD44 foi positivo em todos os casos da amostra, exibindo um padrão de 

marcação praticamente invariável entre os grupos. Em mucosa oral normal, 

leucoplasia e carcinoma intraoral, a expressão da forma padrão da proteína (CD44s), 

bem como de algumas isoformas variantes (CD44v), é semelhante aos achados do 

nosso estudo para LN, QA e CEL (117,118). Mesmo em casos de carcinomas 

indiferenciados, a expressão de CD44 se mantém em um elevado número de células 

(117). Em pele normal, queratose actínica e carcinoma epidermoide de pele, a 

expressão de CD44 também parece ser invariável (119,120). Portanto, o CD44 marca 

amplamente células epiteliais normais e sua expressão persiste quando esse epitélio 

se transforma em uma lesão potencialmente maligna e, posteriormente, persiste na 

lesão maligna, não importando se esse epitélio é proveniente de vermelhão do lábio, 

mucosa oral ou pele.  

Se a premissa básica para ser um marcador de célula-tronco tumoral é ter sua 

expressão restrita a uma pequena subpopulação de células, o CD44 parece não 

cumprir esse requisito. Curiosamente, no entanto, este tem sido utilizado como um 

dos principais marcadores de células-tronco tumorais no câncer de cabeça e pescoço 

(104,106,107,110,121). A utilização desse marcador geralmente produz resultados 

mais satisfatórios quando combinada à utilização de outros anticorpos, como o CD24, 

CD66, ESA e ALDH1, o que parece selecionar melhor células com fenótipo “tronco” 

tumoral (104,107,110,121). Sua utilização isolada é capaz de formar tumores, mas 
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apenas quando um alto número de células é injetado em camundongos, indicando 

que as populações separadas só por esse marcador não são puras (12). Nem todas 

as células positivas da ilha tumoral serão igualmente tumorigênicas; mesmo assim, 

existe uma enorme discrepância na quantidade de células marcadas por imuno-

histoquímica e na quantidade de células caracterizadas por citometria de fluxo. 

Essa aparente contradição pode ser em parte explicada pelos próprios 

métodos utilizados na detecção do CD44. É preciso lembrar que a maioria dos 

trabalhos que separam as populações de células-tronco utilizam anticorpos que 

reconhecem a forma padrão (CD44s) e todas as isoformas de CD44 

indiscriminadamente (12,106,107). O método enzimático utilizado para dissociar as 

células em cultura e tumores frescos pode destruir algumas isoformas de CD44 da 

superfície das células (113). Isso acabaria mudando, de forma não intencional, o perfil  

das células selecionas com fenótipo “tronco”, talvez mais tumorigênicas, além de 

diminuir numericamente a quantidade de células CD44+ (113). Na imuno-

histoquímica, contrariamente, a expressão conjunta de todas as isoformas de CD44 

permanece inalterada, o que explicaria a expressão difusa desse marcador. 

Tal qual esses trabalhos, o presente estudo também utilizou um anticorpo 

dirigido contra uma região comum a todas as formas de CD44. Partindo desse ponto, 

outra questão também merece consideração. Pelas próprias características do 

anticorpo usado, é impossível saber se existem mudanças no perfil de expressão das 

isoformas variantes na transição de LN para QA e CEL. Muito provavelmente, à 

semelhança de outros tumores, os casos de CEL expressem múltiplas isoformas 

simultaneamente, que podem ter sentidos biológicos diferentes na progressão de uma 

neoplasia (117,122,123). Seria interessante, portanto, utilizar anticorpos mais 

específicos a fim de verificar as possíveis alterações no padrão de marcação das 

isoformas variantes durante a progressão da lesão. 

Diferente do CD44, na amostra deste estudo, observou-se um ganho na 

expressão de ALDH1, uma vez que todos os casos de LN foram negativos enquanto 

que 51,1 % e 55% dos casos de QA e CEL, respectivamente, foram positivos. É 

importante saber a expressão normal do marcador pois, em muitos tecidos adultos, o 

ALDH1 é considerado como marcador de células-tronco normais (124), o que não 

parece ser o caso em vermelhão do lábio. A epiderme também não expressa ALDH1, 
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observando-se células positivas somente na região dos anexos cutâneos (125). Em 

mucosa oral normal, os poucos trabalhos que avaliaram a expressão de ALDH1 

trazem resultados conflitantes em relação à positividade do marcador, padrão de 

marcação e, geralmente, também não especificam qual a região da mucosa foi 

analisada (81,82,126,127).  

Entre os casos positivos de QA, observou-se uma tendência de marcação em 

poucas e isoladas células, em especial, mas não exclusivamente, na camada basal. 

Apesar dessa tendência e do valor médio de células positivas ter sido baixo em todas 

os graus de displasia, é possível notar que a amostra apresentou grande variabilidade 

na quantidade de células positivas dentro dos grupos, não sendo possível observar 

uma diferença estatisticamente significativa na expressão de ALDH1 com a 

progressão da lesão. Um estudo anterior avaliou a expressão de ALDH1 em lesões 

potencialmente malignas intraorais e mostrou que, diferente dos nossos resultados,  

existe uma tendência a maior expressão de ALDH1 com o aumento na severidade do 

grau da displasia (126). Outros estudos mostram que o risco de transformação 

maligna aumenta quando a lesão potencialmente maligna (leucoplasia e eritroplasia) 

é positiva para ALDH1, independente da quantidade de células marcadas (127–129). 

Esse risco de transformação é melhor predito quando se considera a marcação 

positiva de ALDH1 ao invés da gradação histológica (127,128). 

No CEL, observa-se a mesma tendência de marcação da QA. Mesmo nos 

poucos casos que fogem a esse padrão, a expressão de ALDH1 é sempre focal, 

limitada a poucas ilhas tumorais. O fato do ALDH1 ter expressão confinada a algumas 

células conta pontos a favor desse marcador ser considerado como marcador de 

célula-tronco tumoral. Corroborando com isso, estudos em vários tipos de câncer, 

incluindo câncer de cabeça e pescoço, mostram que células com alta atividade de 

ALDH (ALDHhigh ou ALDH+) existem como uma pequena subpopulação dentro do 

tumor, sendo altamente tumorigênicas quando comparadas à maioria das células que 

têm baixa expressão de ALDH (ALDHlow ou ALDH-) (8,83,84,104,106,107).  

A alta expressão de ALDH nas células ajuda a conferir resistência a drogas 

quimioterápicas (86). Além disso, as células ALDH+ têm expressão aumentada de 

genes relacionados à manutenção da programação “tronco”, radiorresistência e 
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transição epitélio-mesenquimal (104). Atualmente, sabe-se que existem pelo menos 

dois fenótipos de células-tronco tumorais biologicamente distintos, coexistindo dentro 

do tumor: um fenótipo mais proliferativo e outro com mais características de transição 

epitélio-mesênquima (109,110). As células ALDH+ no câncer de cabeça e pescoço 

possuem mais características de células mesenquimais e, comparativamente, 

proliferam menos que as células ALDH- (107). Apesar desses fenótipos serem 

intercambiáveis, a capacidade de fazer a transição mesenquimal-epitelial parece estar 

restrita às células ALDH+ (110).  

A expressão imuno-histoquímica de ALDH1 está relacionada a um pior 

prognóstico em pacientes com diversos tipos de câncer (87–89). Em uma recente e 

única meta-análise em pacientes com carcinoma de cabeça e pescoço, a expressão 

de ALDH1 se correlacionou positivamente com o grau histológico do tumor, metástase 

linfonodal e com diminuição na sobrevida livre de doença (14). Pela análise dos artigos 

avaliados, fica claro que é preciso definir melhor o que significa expressão positiva ou 

alta/baixa expressão. Por exemplo, há trabalhos que consideraram como negativos 

casos com até 10% de células marcadas, enquanto outros consideraram apenas 

aqueles com ausência de células positivas (14). Esse tipo de heterogeneidade nos 

critérios de seleção da amostra, comum nas pesquisas científicas, pode atrapalhar na 

interpretação do significado clínico dessa proteína. Será que 1% de células positivas 

teria o mesmo significado de 25% de células positivas? 

Na amostra do presente estudo, quase todos os casos de câncer eram bem 

diferenciados, pois, devido à localização, geralmente as lesões em lábio são mais 

rapidamente identificadas em um estágio precoce. Dessa forma, não conseguimos 

tirar conclusões se casos de CEL grau 3 expressariam mais ALDH1 que os de grau 1 

e 2. Ainda, uma limitação desse estudo é não termos o acompanhamento desses 

pacientes, pelas características do nosso serviço de patologia. Assim, apesar das 

evidências científicas apontarem que a expressão de ALDH1 aumenta o risco de 

transformação maligna em lesões precursoras e que ela está relacionada a um pior 

prognóstico do câncer em outras localidades, nenhuma conclusão pode ser feita sobre 

o desenrolar clínico de QA e CEL com base na expressão do ALDH1.  
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O marcador p75NTR, também conhecido como CD271, vem sendo usado 

com êxito para identificar células-tronco normais/progenitoras de alguns tecidos 

adultos, principalmente de origem mesenquimal (93), mas também de tecidos 

epiteliais, como o esôfago e mucosa oral (94,95). A imunolocalização dessa proteína 

é muita mais específica que a do CD44, marcando toda a extensão da camada basal 

em gengiva, língua, mucosa jugal e epiderme (96–98), mesmo padrão de marcação 

observado em LN. Portanto, ele marca justamente onde residem as células-tronco 

adultas e progenitoras do epitélio. Por extensão, poderíamos considerar o p75NTR 

como um marcador de células-tronco adultas ou células progenitoras em vermelhão 

do lábio.  

Embora a célula-tronco tumoral não necessariamente seja uma célula-tronco 

normal transformada, é fato que elas mimetizam muitas das características de uma 

célula-tronco normal (1); assim, o p75NTR também poderia ser considerado um forte 

candidato a marcador de célula-tronco tumoral nesses tecidos. Nos carcinomas de 

cabeça e pescoço, por exemplo, alguns trabalhos mostram que a subpopulação 

CD271+ representa um pequeno percentual de células localizadas dentro de uma 

população CD44+ (9). As células CD271+ parecem preencher todos os requisitos de 

células iniciadoras de tumor em comparação com as células CD271- (9,130–133). O 

fato desse marcador estar presente tanto em células-tronco normais como tumorais 

pode contribuir com a hipótese de que ambas estão intrinsicamente relacionadas em 

um mesmo processo, que culmina na aquisição do fenótipo maligno.  

No presente estudo, observamos que houve um aumento no número de 

células p75NTR positivas nos casos de QA com o aumento na severidade da displasia 

epitelial (p<0,001). Na transição de QA para CEL, não houve diferença numérica entre 

a marcação de QA e CEL; no entanto, observamos que 20% dos casos foram 

negativos e, dentre os casos positivos, 50% apresentou marcação difusa e 50% 

apresentou marcação focal. Esses resultados podem ser interpretados de várias 

formas. A primeira é considerar que houve perda de expressão, entendendo que 

durante a progressão da QA, há um aumento no número de células positivas, que se 

reflete na expressão inicialmente difusa desse marcador nas ilhas invasoras e que, 
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posteriormente, com o acúmulo de alterações genéticas e epigenéticas, essa 

expressão passa a ser focal e, finalmente, é perdida.  

Essa explicação pode ser embasada por evidências científicas sugerindo que 

células-tronco tumorais devam surgir por uma espécie de evolução clonal, a partir de 

uma célula-tronco pré-tumoral (59,60). Esse processo de evolução clonal pode 

continuar acontecendo, gerando uma diversidade de fenótipos nas células tumorais 

existentes dentro de um mesmo tumor (134). Nesse sentido, talvez o p75NTR seja um 

marcador interessante de células-tronco tumorais apenas em determinadas fases do 

tumor, mas não em todas. Contudo, um trabalho que avaliou a expressão em 

carcinoma oral verificou que, ao invés de perder a expressão, o câncer tende a 

expressar mais p75NTR com a evolução do grau histológico (97). Os casos de CEL 

podem até não obedecer a tendência dos carcinomas orais, mas devemos lembrar 

que no presente trabalho quase todos os casos pertenciam à mesma categoria 

histológica, o que não justificaria tal explicação. 

Outra forma de interpretar esses resultados é simplesmente considerar que o 

p75NTR é um marcador com expressão variável. Em outros trabalhos de imuno-

histoquímica avaliando esse marcador, o número de células positivas variou de 10 a 

100% de células marcadas no câncer, e a expressão de p75NTR não foi relacionada 

com o grau histológico (99,135). Ou seja, casos bem-diferenciados marcaram tanto 

focalmente quanto difusamente. O número de casos negativos também variou, 

dependendo da localização do câncer estudado (9). Vale lembrar que, apesar dessa 

variação, casos bem-diferenciados continuavam expressando essa proteína 

preferencialmente na periferia das ilhas tumorais, tal como ocorreu nos casos de CEL 

(9,97,99,126,135). 

Também foi observado que alguns casos de CEL apresentaram marcação 

nuclear de p75NTR, que podia ou não ser concomitante com a expressão 

citoplasmática. Isso pode ser explicado pelo fato de que o p75NTR, assim como outras 

proteínas localizadas na membrana, pode sofrer um processo de proteólise 

intramembranosa regulada que culmina com a liberação de seu domínio intracelular. 

Esse domínio então pode se translocar para o núcleo e lá atuar como regulador na 

transcrição de genes (136,137). Entretanto, apesar dessa explicação, nenhum estudo 

imuno-histoquímico que avaliou a expressão de p75NTR nos carcinomas intraorais, 
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ou em outras localizações na região de cabeça e pescoço, reporta a expressão desse 

marcador no núcleo.  

A mutação no gene TP53 é uma das principais alterações genéticas que 

ocorre em vários tipos de carcinoma, inclusive nos que são provocados pela 

exposição crônica à radiação ultravioleta (47,44). A proteína p53 é constantemente 

referida como “guardiã” do genoma, pelo seu papel como proteína supressora tumoral 

e múltipla atuação em várias vias de sinalização intracelulares. Mais recentemente,  

estudos na área de células-tronco tumorais têm mostrado que a deficiência ou perda 

de função da proteína p53 está também relacionada à expansão das células-tronco 

tumorais (138–140). A interação do p53 com a região promotora do CD44 e CD133, 

por exemplo, suprime a transcrição desses genes relacionados às células-tronco 

tumorais; isso tem repercussão na proliferação e potencial tumorigênico das células 

(138,141).  

Devido essa interação, no presente trabalho nós também investigamos a 

expressão imuno-histoquímica de p53 e a correlação deste com os marcadores de 

células-tronco tumorais. Em nossa amostra, foi notada uma tendência à maior 

expressão de p53 com o aumento grau de displasia epitelial e em CEL comparado à 

QA, porém esses resultados não apresentaram significância estatística. Também não 

foi observado correlação entre a expressão dos marcadores entre si ou entre p53 e 

os marcadores CD44, ALDH1 e p75NTR.  

Apesar da vasta literatura sobre p53 em outros tipos de câncer, apenas 5 

trabalhos compararam a expressão imuno-histoquímica dessa proteína entre QA e 

CEL. Os estudos mostram que a expressão de p53 em CEL aumenta em relação à 

expressão observada em QA (44,43). É curioso, nesse sentido, pensar que há um 

aumento na expressão durante a transformação maligna e, ao mesmo tempo, o p53 

regula negativamente marcadores de células-tronco tumorais. No entanto, é 

importante lembrar que o anticorpo usado na imuno-histoquímica identifica tanto a 

forma nativa como a forma mutada da proteína. Assim, muitos dos núcleos positivos 

representam marcação do proteína não-funcional, que não tem a mesma função 

biológica da forma nativa e que, portanto, não interferiria na expressão dos 

marcadores de células-tronco. A falta de correlação de p53 com os outros 
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marcadores, ou mesmo desses marcadores entre si, pode ser justificada pela 

heterogeneidade da marcação de cada anticorpo nos grupos observados.  

QA e CEL se originam do vermelhão do lábio, uma região intermediária que 

não é mucosa oral nem pele. Dificilmente essa região será submetida a uma remoção 

cirúrgica sem a presença de uma lesão. Por isso, tivemos dificuldade na seleção de 

nossa amostra de casos-controle, pois queríamos utilizar apenas aqueles casos que 

tivessem epitélio de vermelhão do lábio, e não mucosa oral como a maior parte dos 

trabalhos faz. Assim, consideramos que, apesar de apenas 4 casos de LN, a rigidez 

na escolha da lesão controle é um ponto forte e um diferencial do nosso trabalho, visto 

que a maior parte dos estudos com QA e CEL usam mucosa oral como controle.   

Esse foi o primeiro estudo a avaliar a expressão de conhecidos marcadores 

de células-tronco tumorais em lesões malignas e potencialmente malignas de lábio, 

ambas causadas pela exposição crônica à radiação ultravioleta. Entre os marcadores 

estudados, o p75NTR apresentou diferença em sua expressão com o aumento no 

grau de displasia epitelial. É importante estudar a expressão desses marcadores 

nesses tipos de lesões, pois elas são diferentes das lesões malignas e potencialmente 

malignas originadas da cavidade oral e da pele. Também, nosso estudo é importante 

pois contribui para entendermos como esses marcadores são expressos e estão 

relacionados com o processo de fotocarcinogênese do lábio. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

• Os marcadores de células-tronco tumorais estão presentes em lesões 

potencialmente malignas e malignas de lábio, porém suas expressões 

não variaram entre QA e CEL; 

• Todos os casos de LN, QA e CEL foram positivos para o marcador CD44. 

O padrão de marcação é praticamente invariável entre os grupos de 

displasia e comparando QA e CEL. Quase todos os casos demonstraram 

marcação preservada; 

• Nenhum caso de LN foi positivo para ALDH1. Mais da metade dos casos 

de QA e CEL apresentaram positividade para esse marcador. 

Geralmente, ALDH1 demonstra marcação citoplasmática em poucas 

células tanto em QA como em CEL, com poucos casos fugindo à essa 

regra. Não houve diferença estatística na expressão desse marcador 

entre os graus de displasia e entre QA e CEL; 

• O p75NTR teve marcação membranosa/citoplasmática em LN e QA em 

camada basal e parabasal, às vezes envolvendo células da camada 

espinhosa. No CEL, a expressão era principalmente citoplasmática. 

Houve diferença na expressão de p75NTR entre os grupos de displasia, 

mas não foi observada diferença na expressão entre QA e CEL. 

• p53 teve marcação nuclear, com todos os casos positivos de LN e QA e 

quase todos de CEL, positivos para o marcador. Não houve diferença na 

expressão de p53 entre os graus de displasia epitelial e entre QA e CEL; 

• Não houve correlação na expressão dos marcadores de células-tronco 

tumorais entre si; 

• Não houve correlação entre a expressão da proteína p53 com a 

expressão dos marcadores CD44, ALDH1 e p75NTR. 
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